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Paviliotas iškalbiosios 
nebylės – 10 psl.

Viceministras M. Bekešius apie
dvigubą pilietybę ir kitas

problemas – 5 psl.

Vilniuje – 412-oji Kaziuko mugė

Nepriklausomybės šventė LR ambasadoje Washingtone
Laisvi tarp laisvų

Nuostabus jausmas užplūsta, kai pagrindinėje
laisvos valstybės diplomatinėje įstaigoje
laisvoje valstybėje matai vieną po kito rau-

donu kilimu išklotais laiptais kylant garbius svečius
– JAV sostinėje reziduojančius diplomatus, karo ata -
šė, kitus ambasadų darbuotojus, JAV valstybinių ir
nevyriausybinių organizacijų atstovus, Lietuvos
generalinius ir garbės konsulus, Lietuvos Vyriau-

sybės narius. Visi jie renkasi šiame sename istori-
niame pastate – LR ambasadoje Washingtone, kad at-
švęstų 98-ąjį mūsų valstybės gimtadienį. Skamba JAV
ir Lietuvos himnai, dalyvius pasveikina Lietuvos am-
basadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Užsienio rei-
kalų viceministras Mantvydas Bekešius ir Ūkio vi-
ceministrė Rasa Noreikienė, svečiai pakelia taures
už Lietuvos gerovę. – 4 psl.

LIBERTAS KLIMKA

Kovas tradiciniame kalendoriuje kitados
buvo pirmuoju, taigi laikytas metų pradžia.
Pirmosioms laiko atskaitos dienoms visada
teikta ypatinga reikšmė, manyta, kad jos nu-
lemia visų metų orus, kartu ir žemės darbų
sėkmę. Todėl dar ir šiandien daugelyje Lie-
tuvos vietų galima išgirsti tvirtinant: kokia pir-
moji kovo diena, toks bus ir pavasaris; ant-
roji atitinkanti vasaros orus, trečioji – rudens.

Kovo 4-oji – šv. Kazimiero, dan-
giškojo Lietuvos globėjo, diena –
taip pat ypatinga. 1484 m., auš-

tant tos dienos rytmečiui, iškankintas
džiovos ir askezės mirė karalaitis Ka-
zimieras. Prie jo palaikų Vilniaus ka-
tedroje įvykus ne vienam stebuklui, jau
XVI a. pradžioje buvo pradėtas beatifi-
kacijos, skelbimo palaimintuoju, pro-
cesas. Į Lietuvą tyrinėti ir aprašyti do-
rybingo ir labai pamaldaus karalaičio
gyvenimo atvyko popiežiaus pasiunti-
niai, nes garsas apie jo dangiškąsias ma-
lones sklido vis plačiau.– 3 psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, penktadienį apsilankiusi tradicinėje Vilniaus Kaziu-
ko mugėje, įsigijo verbų ir tradicinių medžio dirbinių. Roberto Dačkaus nuotr.

Džiugia Lietuvos valstybės 98-ųjų metinių proga ambasadoje susirinkusius svečius pasveikino ir linksmai švęsti pakvietė šių namų
šeimininkas, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas. Jono Kuprio nuotr.



švaistytis pinigais ir dalinti dovanų, nustojo bū ti ir
reikalingas. Tai aiškios pa saulio diktuojamos ten-
dencijos. Taip, myliu tave, jei esi išvaizdus, protin-
gas ir turtingas. Myliu tave, jei turi gerą išsilavini-
mą, gerą darbą, nau din gų pažinčių. Myliu tave, jei
daug pagaminai, jei daug parduodi, jei daug perki.
Plačiąja žodžio prasme – esame pasaulio priklau-
somybės įta koje, kuri neretai taip giliai persmel kia
mūsų visuomenę, kad ne vieną iš mūsų, kaip ir tą
sūnų jaunėlį, verčia tuščiai klajoti po tolimas šalis. 

Šiomis stiprėjančiomis priklausomybės dieno-
mis, na, ne paslaptis, kad ne vienas yra nuklydęs nuo
tėvo namų. Atrodytų, tarsi norėtų sau ir aplinki-
niams įrodyti, kad jam, kaip ir tam sūnui paklydė-
liui, nereikia tė vų, Dievo, tėvynės, tradicijų. Jog gali
ir be to išgyventi. Juk nori būti visiš kai savaran-
kiškas. Kai jaunesnįjį sūnų supantys žmonės nustojo
lai kyti jiems lygiu žmogumi, partneriu, jis pajuto
savo atsiskyrimo prarają, giliausią vienišumą, kokį
tik galima išgyventi. Juk kai nesi reikalingas, ką pir-
miausia išgyveni? Absoliutų vie nišumą. Ir šitai šis
jaunas žmogus patiria. Šito sukrėtimo dėka jis su-
 vokė visišką savo susvetimėjimą ir staiga suprato,
jog jo pasirinktas ke lias neveda niekur kitur, o tik
į susinaikinimą, į mirtį. Jis pajuto atitrū kęs nuo vis-
ko, kas dovanoja gyveni mą: šeimos, draugų, ben-
druomenės, pažįstamų... Ir suprato, kad logiškas to-
lesnis žingsnis bus mirtis. Akista toje su šia tikrove,
turtų palikta tuštuma, egoistiškiausia laikysena, pa-
 siekęs gyvenimo dugną, pradeda su sivokti. Savo ty-
lioje vienatvėje jis pra dės ruoštis susitikimui su tėvu.
Pradės žengti pirmuosius žingsnius namų link.
Sako: „Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nu-

sidėjau dangui ir tau.
Nesu vertas vadintis
tavo sūnumi. Priimk
mane bent samdiniu’!”
Gal priims. Vienok tė-
vas pa ži no jį iš tolo. Su-
sigraudino. Pribėgo
prie jo. Tėvas pastebi
sūnų šiam dar neprisi-
artinus. Kadangi Meilė
nuotolių nepripažįsta.
Tai ne griežtas tei sėjo ar
smerkiančiojo žvilgsnis.
Tai gilios, visa atlei-
džiančios, sukrečian-
 čios sūnaus vidų meilės
žvilgsnis. Puldamas ant
kaklo tėvas, užuot leidęs tai pirmam padaryti sūnui
paklydėliui, tarsi susikeičia su juo vaidme nimis. Sū-
nus, ketinęs sugrįžti kaip tarnas, netgi nespėja iš-
reikšti savo nusižeminimo ir atgailos. Neįstengia iš-
tarti vienumoj, ganant svetimo po no kiaules, ap-
mąstytų atsiprašymo žodžių, kadangi tėvas pirmas
apgau bia jį savo meile. Sujaudintas tėvo meilės, jis
atsiveria į gėrį, supranta esąs mylimas, o ne teisia-
mas. Akis tatoje su tokia meile žmogus suvokia, kad
yra nusidėjęs, tačiau vis tik be galo mylimas. Tuo pa-
čiu pasijunta esąs Mylinčiojo glėbyje. Prieš tai ig no-
ravęs Dievo ir tėvo meilę, smerkęs tarsi kokią pries-
paudą, kaip naštą, slapčiausiuose širdies krašteliuose
pratrūksta vidine rauda. Ir atsivertimas prasideda
susigraudinimu iš meilės. 

Visas Luko evangelijos penkioliktas skyrius kal-
ba apie tai, kad Dievas dairosi manęs, stengiasi su-
 rasti. 

Vienas dalykas, kurį tenka su vokti, kad Dievo
Gailestingumas yra beribis. Reikia tik apsisukti ir
sugrįžti. 

KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Keliaujame gavėnios laike ir šį, jau ketvirtąjį, gavėnios
sekmadienį, negalime neapsistoti ties evangelisto
Luko nupieštu Tėvo ir dviejų sūnų paveikslu. Jėzus pa-
sakė palyginimą po fariziejų ir Rašto aiškintojų mur-
mėjimo, kad Jis priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tai
Sūnaus palaidūno istorija. Nors labiau tai tėvo meilės
ir jo gailestingumo istorija, mat šiame palyginime ma-
tome gailestingą ir my lintį, atrodytų, be jokių sąlygų
tė vą, puolantį į glėbį jį paniekinusiam ir apleidusiam
sūnui. 

Tėvas to amžiaus kontekste – itin autoritetinga
figūra. Ir štai tėvas, ne pai santis savo amžiaus
ir garbingumo, šeimos prestižo, visuomenės

nor mų, formalaus teisingumo ir sveiko proto, it vai-
kiūkštis bėga pasitikti sa vo sūnaus. Tėvas, negalin-
tis nuslėpti sugrįžimo ir susitikimo džiaugsmo.  

Šiandienos sūnaus palaidūno pa lyginimas, sa-
kyčiau, bando ieškoti at sakymo, kokia yra Dievo mei-
lė? La bai gyvai piešiami bruožai to sūnaus, kuris tėvo
akyse kelia maištą, reika laudamas savo dalies. Pa-
rabolėje pa sakojama, kad jaunesnysis sūnus, pa-
 siėmęs savo dalį, iškeliauja į tolimą šalį. Tai užmojis
žmogaus, norinčio sau ir savo pasauliui įrodyti, jog
jam nereikia tėvo namų, nereikia tėvo mei lės, nereikia
tėvo artumos, nerei kia šeimos šilumos, ir galinčio be
vi so to išgyventi, siekiančio būti visiš kai savaran-
kišku, nepriklausomu. Sū naus iškeliavimas yra giliau
žeidžiantis negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Tokiu
išėjimu yra atmetami namai, kuriuose jis gimė ir už-
augo. Tuo yra pasakoma paprasta, bet labai skaudi tie-
sa: jūs man esate nereika lingi. Jūs man trukdote gy-
venti. Aš no riu būti nepriklausomas. Atrody tų, jog
taip sulaužoma net ir pačių na mų tradicija, išduo-
damos šeimos ir bendruomenės branginamos verty-
bės. Kita vertus, vėlgi atrodo, kad tė vas negalėjo pri-
versti sūnaus pasilikti namie. Negalėjo jėga suteik-
ti savo meilės mylimajam. Turėjo leisti jam laisvai eiti,
nors žinojo, kokį skausmą tai sukels ir sūnui, ir jam.
Prieš taringiausia yra tai, kad pati tėvo mei ė sutruk-
do jam sulaikyti sūnų. Atrodytų, paradoksas, nes bū-
tent mei lė ragino tėvą leisti sūnui gyventi savo gy-
venimą, net rizikuojant jį prarasti. Ir daugelis tik-
riausiai nesutiksite su tuo, nes mylint, galvotu mei,
norisi išlaikyti. Mylint norisi turėti. O, pasirodo, kad
tai nėra pagal Dievo logiką. Meilė rizikuoja pra-
 rasti. 

Jaunėlis paliko namus išdidus ir pertekęs pini-
gų, nusprendęs gyventi savo gyvenimą toli nuo tėvo
ir savo bendruomenės. Sugrįžo vis dėlto be nieko. Ne-
liko nei pinigų, nei sveik atos, nei garbės, nei savi-
garbos, galiausiai – jokios reputacijos, – viskas iš-
švaistyta. Liko tik tuštuma, pažeminimas ir pralai-
mėjimas. Šalia visų materialinių ir fizinių nesėkmių
galima numanyti, kokių būta sunkių vidinių pasek-
mių. Kuo toliau bėgo nuo tos vietos, kurioje gyveno
tėvas, tuo sunkiau girdėjo jo balsą. Juo silpniau gir-
dėjo tėvo balsą, tuo plačiau vėrėsi galimybės susi-
painioti pasau lio garsuose ir žaidimuose. Jaunes ny-
 sis sūnus aiškiai suprato, kad jis bu vo pastebimas tik
tol, kol kiti galėjo juo pasinaudoti. Labai paprasta ir
be galo gyvenimiška tiesa. Tu esi reika lingas tol, kol
galima tavimi pasinaudoti. Bet kai jis nebegalėjo
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GANY TOJO  ŽODIS

Meilė nuotolių nepripažįsta

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Čikagoje 
susipins tradicijos ir šiuolaikiniai menai

Š. m. kovo 13 d., sekmadienį, Lie tu vos nepriklausomybės šventė Čika gos Navy Pier „Celebrate
Lithuanian Independence” bus kupina kūrybos, netikėtų partnerysčių, sąsajų tarp tradicijos
ir šiuolaikiškumo, individualaus ir bendro, lietuviško ir nebūtinai, kuomet atsiskleis Lietuvos,

kaip neatsiejamos pasaulio dalies žavesys. Šventinė programa vyks nuo 12 val. iki 4 val. popiet Navy
Pier centro „Crystal Gardens” salėje (600 E Grand Ave., Chicago, IL 60611).

LR generaliniam konsulatui Či ka goje, bendradarbiaujant su Čika gos laisvalaikio ir pramogų cent-
ru Navy Pier, renginio metu bus prista tyta meninė programa, kurioje pasi rodys viešnia iš Lietuvos,
kanklių virtuozė Kristina Kuprytė,  vaikų pop choras „Svajonė” (vad. A. Šimkuvie nė) ir „Lituanica”
krepšininkai (tren. A. Matulevičius). Skambant meno an samblio „Dai nava” (vad. D. Polikai  tis) atlieka -
moms dainoms Lietuvių liaudies kultūros centras, padedamas teatro sambūrio „Žaltvykslė” (rež. I.
Čiapaitė), teatralizuotai pristatys spe cialiai šiai šventei iš Lietuvos atvežtą skirtingų regionų tauti-
nių kostiumų kolekciją. Artėjančios Šo kių šventės Bostone proga vyks tautinių šokių koncertas, ku-
riame pasi rodys: „Grandis” (vad. D. Bilaišytė-DeMuth ir G. Grinkevičius), „Lau mė” (vad. V. Indriliūnas),
„Lietuvos Vy čiai” (vad. L. Ringienė), „Rusnė” (vad. N. Černiauskienė) „Suktinis” (vad. G. Elekšytė-
Knieža) bei kanklių ansamblis „Gabija” (vad. G. Razu mienė). 

Šventinę programą užbaigs drąsus lietuviškos „world music” projektas, kuriame susipins lietuviški
ir ispaniški flamenko muzikos sąskambiai ir šokio judesiai. Projekto autorius Kęstutis Stančiauskas
subūrė margą atlikėjų grupę, padėsiančią įgyvendinti jo kūrybinę idėją, – tai grupė „Streedancer”,
vokalistė Alde gunda, kanklininkė Kristina Kupry tė, lietuvių tautinių šokių grupė „Suk tinis” bei is-
paniško šokio ir mu zikos ansamblis „Ensebmle EspaĖol”. „World music” stilius – tai vis labiau po-
puliarėjanti šiuolaikinė muzika, apjungianti tradicijas bei dabartinio žmo gaus jausmus ir pomėgius.

Kita šventės naujiena – interaktyvus meno projektas – mozaika „Pra žy dusi trispalvė”. Kiekvie-
nas šventės dalyvis turės progą sukurti mažą da lelę būsimos trispalvės, iš molio lip dydamas lietuvišką
gėlę: tulpę, ramu nę, saulėgrąžą, rūtą ar kokią kitą. Vė liau šios dalelės bus sujungtos į vieną didžiu-
lę trispalvės mozaiką, kuri pa puoš Pasaulio lietuvių centro patalpas. Lietuvių dailės muziejaus (dir.
A. Zimkienė) pristatomo projekto vado vė – dailininkė Sonata Kazimierai tie nė, turinti daug patirties
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Vilniuje – 412-oji Kaziuko mugė 
Atkelta iš 1 psl.

Štai 1518 m. Lietuvos kariuomenė
žygio į Polocką metu patyrė nepa-
prastą karalaičio Kazimiero pagalbą:
pasirodęs debesų properšos aureolėje,
jis spinduliu nurodė brastą per Dau-
guvos upę. Tada   mūsų kariai pra-
nokstančiam skaičiumi priešui smogė
netikėtą ir triuškinamą smūgį, atne-
šusį šaunią pergalę. Tas įvykis pa-
vaizduotas šv. apaštalų Petro ir Pau-
liaus bažnyčios Vilniuje Riterių kop-
lyčios horeljefe. Ten taip pat pavaiz-

duota ir laimingai pasibaigusi dvikova,
kai į garbės kautynes prieš galingesnį
varžovą turėjo stoti sužeistas riteris.
Malda į šventąjį karalaitį padėjo lai-
mėti silpnesniajam.          

1521 m. popiežiaus legatas Zacha-
rijas Feraris Krokuvoje išleido pir-
mąjį karalaičio Kazimiero gyvenimo
aprašymą, vadinamąją hagiografiją.
O jo kulto reikšmę Lietuvai nusakė pir-
masis Vilniaus universiteto rektorius
Petras Skarga tokiais žodžiais: „[...]iš

karališkos kilmės šventojo jaunikaičio
imkime nuolankumo, skaistumo ir
kitų dorybių pavyzdį bei modelį. Ir juo
labiau jo malda už mus kliaukimės, nes
jis mūsų giminaitis, mūsų namiškis,
šios karalystės sūnus ir savo liaudies
mylėtojas, su mūsų karaliais ir vieš-
pačiais, per kuriuos Viešpats Dievas
mus valdo, kraujo ryšiais susijęs; jis
nepaliauja rūpinęsis mumis pas Aukš-
čiausiąjį, kuris jam maloningas; ir
dabar per tuos karus su Maskva, su
nuo šv. Bažnyčios atskilusiais žmonė-
mis, jis tikrai pagelbės, kaip ir anks-
čiau, idant anie, katalikiškos karalys-
tės nesugriovę, patys į tikėjimo vie-
nybę atsiverstų ir kartu su mumis
viena širdimi šlovintų Trejybėje vieną
Dievą, kurio viešpatystė ir karalystė tę-
siasi per amžių amžius”. Taigi šven-
tasis karalaitis Kazimieras – nemari
Vilniaus legenda.

Nuo 1604 metų, kai karalaitis buvo
paskelbtas šventuoju ir į Vilnių iš Ro-
mos atsiųsta brokatu išsiuvinėta jo vė-
liava, kovo 4-ąją Vilniuje vykdavo labai
iškilmingos ir net teatralizuotos pro-
cesijos. 1636 m. popiežius Urbonas III
paskelbė šv. Kazimierą pirmuoju Lie-
tuvos globėju, o kasmetines paminėji-
mo iškilmes pratęsė iki oktavos – aš-
tuonių dienų. Šventės kulminacija iš-
liko eisena, kurioje dalyvaudavo visų
sostinės amatų cechų meistrai, gildijų
pirkliai, naktinės sargybos kariai, vie-
nuolijos ir jų mokyklų auklėtiniai,
Vilniaus universiteto studentai, kraš-
to didikai su savo vasalų palydomis. Su
išskleistomis vėliavomis, savo amato ar
užsiėmimo ženklais, ginklais ir iš-
blizgintais šarvais jie rikiuodavosi iš-

Visą savaitgalį Vilniaus centre – šurmulinga ir linksma. Dainiaus Labučio nuotr.

vardyta tvarka žygiui Vilniaus sena-
miesčio gatvėmis. Taigi pirmieji čia –
Vilniaus miestelėnai!

Greta bažnytinių iškilmių pa-
laipsniui susiklostė ir Kazimierinių
kermošiaus tradicija: juk piligrimams
reikia ir pasistiprinti, ir lauktuvių iš
Vilniaus parvežti. Šiandien iš to turi-
me spalvingąją  Kaziuko mugę – tarsi
visos Lietuvos tautodailininkų ir ama-
to meistrų šventę, kuria sostinė pasi-
tinka pavasarį. Galima pasidžiaugti,
kad nagingų rankų dirbiniai išlaiko se-
nąją tradiciją, kartu juose įlieta kū-
rybiško savitumo, individualumo.
Džiugu, kad atgaivinta ir tradicinė
meistrų eisena, labai pagyvinanti
mugę, sutraukianti daugybę žiūrovų.

Šimtmetinių tradicijų Kaziukas
tikrai gali ir net privalo tapti europi-
nio masto įvykiu. Žingsniai šia linkme
turėtų būti tokie: istorikai ir etnologai
turi dar išsamiau ištyrinėti šios šven-
tės ištakas, amatų paveldą, propaguo-
ti tai žiniasklaidoje, skelbti mokslo
darbuose. Etnokultūrinės veiklos mas-
tus taip pat reiktų plėsti: turi vykti me-
niškų dirbinių konkursai, parodos ir
jų aptarimai, folkloro kolektyvų kon-
certai, gatvės vaidinimai, lėlių ir „Šė-
pos” teatrų pasirodymai, cirko atrak-
cijos, šmaikštuolių varžytinės, meist-
rų pagerbimo iškilmės. O mugę būtų
galima suskirstyti Lietuvos etnogra-
finiais regionais: vienoje aikštėje –
žemaičių meistrai,  aplink Rotušę – Vil-
niaus krašto meistrai; vienur – pinti-
nės dzūkiškiems grybams, kitur –
aukštaitiški marginiai. Labai verta
kuo daugiau rengti amatų meistrystės
rodymų, jie visiems įdomūs, patraukia
ir jaunimą. Tokioms laikinoms dirb-
tuvėlėms įsikurti tiktų ir senamiesčio
kiemai. Šiemet mugė pasipuošė naujai
sukurta, tačiau tradicinius simbolius
turinčia atributika. Išplėtojus reginių
ir pramogų dalį, galima tikėtis dar dau-
giau mugės lankytojų ir užsienio tu-
ristų.

Vilniaus Kaziukas yra puikiau-
sia galimybė parodyti pasauliui mūsų
liaudiškąsias tradicijas, Lietuvos et-
ninį savitumą. Nuo penktadienio, o ir
visą savaitgalį, vilniečiai džiugiai svei-
kina tradicinių amatų mokovus ir tau-
todailininkus.

,,Kaziuko mugė – pavasario šauk-
lys. Šimtmečius skaičiuojančioje šven-
tėje atgimsta pasididžiavimas savo ša-
lies spalvingomis tradicijomis ir se-
naisiais amatais. Mugė vilniečius ir
miesto svečius džiugina savo šiluma ir
pakilia nuotaika", – sakė mugėje apsi-
lankiusi Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Šalies vadovės teigi-
mu, gausus dalyvaujančių tautodaili-
ninkų ir amatininkų iš Lietuvos ir kai-
myninių šalių skaičius įrodo, kad se-
nosios tradicijos yra gyvos. 

Mugė iš paukščio skrydžio. Gedimino Savickio nuotr.

Praėjusių metų šventės Navy Pier akimirka.

panašiuose projektuose Lietuvoje ir JAV.
Šventės svečiams prisidedant prie naujo bendro kūrinio gimimo, čia pat,

šalia, Čikagos lietuvių tautodailės instituto (pirm. A. Tamulienė) narės pri-
statys šimtmečius menan čias tautodailės tradicijas: rodys, kaip audžiama,
verpiama bei margi nami velykiniai margučiai, eks po nuos tautinės teksti-
lės įvairovę. Pa rodą apie Šiaurės Amerikos dainų šventes pristatys Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centras.

Palmių paunksmėje, tarp čiurle nančių fontanų tradiciškai vyks vers-
lo, meno, tautodailės bei nepelno sie kiančių lietuviškų organizacijų mu gė,
kurioje dalyvaus Balzeko lie tuvių kultūros muziejus, įmonė „Food De pot In-
ternational”, meni nin kai: Bro nius Ilevičius, Agnė Sa bonis, Ramutė Strau-
ka, Jolanta Koller ir kiti. Savo veiklą mugėje pristatys Čikagos lietuvių ope-
ra, laikraštis „Draugas”, į šokių šventę Bostone kvies jos organizatoriai. Lie-
 tuviškų patiekalų įvai rovę pasiū lys restoranas „Kunigaikš čių užei ga”. Sa-
lėje mažiesiems lietuvišką su venyrą pasigaminti padės Čikagos, Maironio,
Gedimino lituanistinių mokyklų mokytojos bei praktikantės iš Lietuvos.

Maloniai kviečiame pasipuošti lie tuviškais tautiniais drabužiais arba
lietuviškais ženklais, atsivesti draugus ir bendrai švęsti Lietuvos nepri-
klausomybės 25-metį. 

Generalinio konsulato Čikagoje informacija ir nuotr.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Tai – dieninė Vasario 16-ajai pami-
nėti skirto renginio, vykusio ambasadoje
vasario 24 dieną, dalis. Vakarinėje prog-
ramoje, į kurią atvyko Washingtono,
Baltimorės ir aplinkinių vietovių lietu-
viai, buvo pristatyta fotografo Jono Kup-
rio nuotraukų paroda ,,Atkakli viltis”,
o seniausio pasaulyje lietuviško laik-
raščio, leidžiamo be pertraukų nuo 1909
metų, – ,,Draugo” redaktorė Ramunė La-
pas aptarė laikraščio leidybos istoriją, iš-
šūkius ir naujas idėjas.

J. Kuprio ,,Atkakli viltis” – tai pa-
roda, skirta išeivijos indėliui į Lietuvos
nepriklausomybę. Nuotraukos, fiksuo-
jančios laisvės kovas nuo 1972 metų,
kai Čikagoje pradėtos rengti lietuvių de-
monstracijos už tikėjimo laisvę, vėliau
– Pavergtųjų tautų paradai, protestai dėl
disidentų įkalinimo ir galiausiai – de-
monstracijos, reikalaujant Lietuvos lais-
vės. Pastarosios vyko jau ne tik Čikagos
centre, bet ir Washingtone, Kapitoli-
jaus papėdėje. Dalis nuotraukų, išdi-
dintos ir įrėmintos, puošė ambasados sa-
les, kuriose tomis vasario dienomis po-
sėdžiavo konsulai ir vyko šventiniai
renginiai, bet žymiai daugiau jų – gero-
kai per šimtą – buvo parodytos ekrane
kaip viena kitą keičiančios skaidrės.
Pristatymo metu fotografas ne tik rodė

įdomius ir jaunesnei kartai nepažįsta-
mus vaizdus, bet ir trumpai juos aptarė. 

Politinio turinio nuotraukas keitė
vaizdai iš šokių švenčių, spektaklių re-
peticijų, ankstyvųjų Lietuvos kultūri-
ninkų apsilankymų JAV, o viską apvai-
nikavo J. Kuprio fotoaparato įamžintos
pirmojo nepriklausomybę atgavusios
Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio
sutiktuvės Midway oro uoste 1991 metų
gegužę. Pabaigoje ekrane pasirodė keli
istoriniai ,,Draugo” laikraščio virše-
liai, ir mikrofoną perėmė laikraščio re-
daktorė R. Lapas. Atkreipusi dėmesį į
tai, koks neįkainojamas istorijos ir kul-
tūros klodas įamžintas J. Kuprio nuo-
traukose, ji pastebėjo, kad kitoks, bet taip
pat svarbus mūsų istorijos, paveldo,
žmonių gyvenimo ir veiklos dokumen-
tas yra ,,Draugas”. Pasak R. Lapas, šiuo-
laikinės socialinės medijos – ,,faceboo-
kai”, ,,twitteriai” ir kt. – yra puikios grei-
to susisiekimo priemonės, greitas pasi-
dalinimas informacija, emocija ar vaiz-
du. Bet kaip greitai ta informacija ar
emocija ateina, taip greitai ji ir nueina.
Laikraštyje viskas išlieka būsimoms
kartoms. Redaktorė kvietė Washingtono
apylinkių lietuvius, ypatingai jaunąją
kartą, būti aktyviems ,,Draugo” skaity-
tojams ir rašytojams. 

LR ambasados Washingtone ir ,,Draugo” info 

Laisvi tarp laisvų 
Nepriklausomybės šventė LR ambasadoje Washingtone

Ambasados svečiai (iš k.): garbės konsulė Astra Julianna Michels, garbės generalinė
konsulė Ingrida Bublienė, Algis Kličius, garbės konsulas Stanley Balzekas Jr. ir JBANC
atstovas Henry Gaidis. Jono Kuprio nuotraukos

Garbės konsulas Algis Zaparackas (d.) su Washingtone reziduojančiais karo atašė.

Cepelinais vaišinasi ir reikalus aptaria LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas (k.) ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas. 

Vakarinėje programoje apie ,,Draugo” praeitį, dabartį ir ateitį kalbėjo redaktorė Ramunė Lapas. Pirmoje eilėje iš k.:
viceministras Mantvydas Bekešius, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Teresė ir Algimantas Landsbergiai.
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Rossetos Vingevičiūtės-Wilbur po-
 kalbis su Lietuvos užsienio reika-
lų viceministru Mantvydu Beke-
šiumi

Darbo partijos deleguotas Mant vy-
das Bekešius prieš beveik trejus me  tus
Lietuvos užsienio reikalų vice ministru
tapo grįžęs iš misijos Ka bule. 

35-ąjį gimtadienį neseniai atšven-
tęs M. Bekešius pagal išsilavinimą yra
teisi ninkas. Afganistane jis ėjo Lietu vos
spe cialiosios misijos vadovo pata rėjo
pareigas. Užsienio reikalų ministerijo-
je kuruoja santykius su Lietuvos Res-
 publikos Seimu ir po visą pasaulį išsi-
barsčiusiais lietuviais.

Neseniai M. Bekešius lankėsi JAV,
kur susitiko su Marylande ir Virgi ni joje
veikiančių lietuvių mokyklėlių va dovais
ir mokytojais bei dalyvavo Va sario 16-
osios minėjime Lietuvos am ba sadoje
Washingtone.   

Viceministras pabrėžė ketverius
me tus vykdomos „Globalios Lietuvos”
programos svarbą ir sakė, kad jos pag -
rindinis tikslas yra išlaikyti ryšį tarp
Lietuvos ir diasporos, siekiant  pajungti
užsienio lietuvius aktyviau prisidėti
prie Lietuvos valstybės vystymo ir ge-
rovės.

– Pasyvus Lietuvos pasus tu rin čių
emigrantų dalyvavimas Lie tu vos Preziden-
to ir Seimo rinki muose liudija, kad lietuviai
nori į Lietuvą atvažiuoti, bet jiems nela bai
rūpi, kas sprendžia Lietuvos li kimą. 

– Sutinku, ir ne kartą apie tai kal-
 bėjau ne vienoje valstybėje. Nėra ša lies,
kurioje užsienio lietuviai aktyviai da-
lyvautų Lietuvos rinkimuose. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės ta rybos pir-
mininkė Dalia Henke, su ku ria nese-
niai bendravau Vilniuje, ge rai su-
pranta šią problemą. Kviečiu visas
vietos lietuvių organizacijas rimčiau
prisidėti sprendžiant Lietu vos reikalus.
Tikiuosi, prieš būsimus rinkimus bus

Dvigubos pilietybės problemą gali išspręsti tik referendumas

Viceministro susitikimas su Washingtono lituanistinių mokyklų vadovais ir mokytojais. Iš kairės: Antanas Banys, Aistė Gulla, Ilona
Verbušaitienė, užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, Jūratė Bujanauskas, Živilė Učkuronienė, Akvilė Sweetman, Marija
Dainienė. LR ambasados Washingtone nuotr.

rengiami reklaminiai turai, kad užsie-
nyje gyvenantys lietuviai geriau su-
prastų rinkimų procedūras, žinotų
savo teises ir turėtų rei kiamos infor-
macijos apie rinki mus. Aš ketinu su-
sitikti Lietuvoje su Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirmininku Ze-
nonu Vaigaus ku ir išsiaiškinti, ką
VRK galėtų tam tiks lui padaryti. At-
virai sakant, ne labai žinau, ar jie gali
skirti lėšų, kad būtų sukurti specialūs
vaizdo įrašai, kuriuos būtų galima
platinti per so cia linius tinklus, jun-
giančius užsie nio lietuvių bendruo-
menes. 

– Prieš kelias savaites lankėtės Brazi-
lijoje, kur susitikote su toje šalyje kalinčiais
lietuviais, ar tai įprasta misija?

– Tai buvo humanitarinė konsu li-
nė funkcija, kurią mūsų ministerija
privalo atlikti. Beje, mūsų ambasados
užsienyje tokias funkcijas atlieka.
(Mūsų pokalbyje dalyvavusi Lietuvos
ambasados JAV pirmoji sekretorė Eve-
 lina Petronė patvirtino, jog Lietu vos
ambasada Washingtone irgi susi tinka
su JAV įkalintais lietuviais, nu veža
jiems būtiniausių dalykų.) Bra zilijoje
buvo ypatingas atvejis (gerbda mas as-
mens privatumą, negaliu atskleisti de-

talių) – vienas iš kalinių turi rimtų
sveikatos problemų. Susi ti kau su ka-
lėjimo viršininku, nors Brazilijoje
nėra lengva tokį susitiki mą surengti.
Po susitikimo, kiek ži nau, lietuvio ka-
linimo sąlygos buvo pa gerintos. 

– Jūs ne tik viceministras, bet ir poli-
tikas, tad kada Lietuvoje bus įvestas bal-
savimas internetu, tai politikai žada bene
dešimtmetį?

– Aš esu už tai, žinau, kad tam pri-
 taria ir ministras, lygiai taip pat kaip
ir dėl dvigubos pilietybės sutei kimo.
Matau tame daugiau pridėtinės vertės
ir teigiamų dalykų nei neigia mų pa-
sekmių. Suprantu, kad yra grės mių,
bet nauda atsveria nepageidautinus da-
lykus, nes tai būtų nau dinga Lietuvai
ir diasporai. Esu tik ras, kad dėl dvi-
gubos pilietybės turi vykti referendu-
mas, turi būti keičiama Konstitucija.
Esu teisininkas, kal bėjau su savo ko-
legomis teisininkais, ir jie laikosi tos
nuomonės, nes mėgi nimai dvigubos pi-
lietybės problemą išspręsti tik įstaty-
mų pataisomis baig tųsi Lietuvos Kons-
tituciniame Teisme, o jis jau yra savo
nuomonę pasakęs. Taip, neseniai buvo
priimtos pataisos, leidžiančios suteik-
ti pilietybę Lietuvai nusipelniusiems
asme nims, bet tai tik kosmetiniai pa-
keitimai, skirti mažai grupei žmonių. 

Balsavimas internetu irgi turėtų
būti įvestas. Žmonės labiausiai saugo
savo privačius duomenis, todėl teigti,
kad įvedus balsavimą internetu as-
 mens duomenys būtų neapsaugoti, nė -
ra teisinga. Balsavimas internete vyk-
tų per jungimąsi prie interneti nės
bankininkystės, o Lietuva šioje srity-
je yra labai toli pažengusi. Jei kaž kas
mėgintų vogti žmonių pinigus, tai jie
gali tai daryti ir be bal sa vimo. Yra prie-
monės, yra technolo ginės galimybės
įsilaužti, bet yra ir techninės galimy-
bės nuo įsilaužimų apsisaugoti. 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Mantvydas Bekešius sveikina LR ambasadoje Washingtone į Vasario 16-osios minėjimą susirin-
kusius svečius. Fone – J. Kuprio nuotrauka ,,Pavergtųjų tautų paradas”. State Street, Chicago, IL, 1976 m.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Ieškomi vadovai  ir 
2016 m. Jaunųjų ateitininkų stovyklai

Stovykla vyks liepos 16–24 d. Dainavoje. Norintys vadovauti ar vesti stovyk-
loje pamokas prašomi pateikti prašymus  iki kovo 15 d. Registracijos anke-
tos yra tinklalapyje: mesjas.org

Kviečiami savanoriai į naująją 
MAS Centro valdybą
Dabartinės Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos (MAS CV)
kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių, kurie norėtų
kandidatuoti į MAS CV 2016–2018 metų kadencijai. MAS CV organizuo-
ja moksleivių vasaros stovyklą bei Žiemos kursus ir remia moksleivių
ateitininkų veiklą JAV. Jei norite daugiau sužinoti apie MAS CV veiklą
ir pareigas, prašome susisiekti su dabartine MAS CV elektroniniu paš -
tu: moksleiviu cv@ gmail.com

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Į Čikagos ateitininkų sendraugių ren-
giamą vakaronę Ateitininkų na muose
ketvirtadienį, vasario 25 d., su sirinko arti
dviejų tuzinų asmenų – ateitininkų ir
prijaučiančių, tų, ku riems buvo įdomi
vakaro tema. Jų tiks las buvo pabend-
rauti su amb. Gin te Damušyte ir iš-
girsti jos pamąs tymus apie istorinę at-
mintį. Prane šimo tema – „Istorinė at-
mintis: ar ji mums padeda, ar trukdo?
Pamąs tymai apie atsakomybę Lietuvoje
ir užsienyje”. 

Prelegentę gyvenimo kelias vedė
iš gimtojo Clevelando į Detroitą,
kur užaugo ir studijavo, į New

Yorką, kur dvylika metų dirbo Lietuvių
katalikų religinėje šalpoje (eidama
Lietuvių informacijos centro direkto-
rės parei gas), į Vieną, Briuselį, Ottawą
ir Vil nių, iš kurio šią žiemą trumpam
buvo grįžusi į JAV. Nuo 1992 m. Lietu-
vos diplomatinėje tarnyboje dirbanti
pre legentė pasakojo ir apie savo šian-
die ninę veiklą, – šiuo metu ji yra iš-
ėjusi į metų trukmės mokslines atos-
togas, kurios jau įpusėjo.

Pastaruoju metu nemažai Lietu vos
žiniasklaidos dėmesio susilaukė isto-
rikai ir jų tyrimai. Prelegentė skaid rė-
se rodė citatas, kuriomis buvo pasisa-
kyta istorinės atminties klau simais,
apie naujas knygas ir istori nius tyri-
mus. Priminė atvejį, kai filo sofei Ne-
rijai Putinaitei buvo anuliuota Krašto
apsaugos ministerijos premija dėl jos
kritiškų pasisakymų apie sovietinę
praeitį. Alfa.lt viešoje dis kusijoje pa-
sisakydama apie istorinę atmintį N.
Putinaitė rašė, kad tautiniam patrio-
tizmui svarbu kalbėti apie visus – ir
apie kankinius, ir apie kan kintojus. Fi-
losofės nuomone, „Patrio tizmas, grįs-
tas tiesa, kai kada vadinamas ‘tautos
juodinimu’.”

Prelegentė taip pat priminė Vid-
 manto Valiušaičio nuomonę apie Rū tos
Vanagaitės knygą „Mūsiškiai”, ku-

rioje esama faktų painiojimo. G. Da mu-
šytė pritaria, kad reikia viešos disku-
sijos apie istorinę atmintį ir kad ne-
galima apsiriboti mielais pri simini-
mais, reikia vengti subjekty vumo ir
personalinių interesų. Tau tos savi-
monę padeda formuoti archyvai.

Kalbėtoja papasakojo apie Adolfo
Damušio demokratijos studijų centrą,
kuris buvo įsteigtas 2013 m. Vil niuje,
prie Mykolo Romerio universiteto
(MRU). Tame universitete centrui buvo
suteiktos palankios sąlygos, nes uni-
versitetas nori plėsti so cialinių moks-
lų, įskaitant istoriją, stu dijas. Studijų
centras suformulavo savo misiją, buvo
sudaryta taryba ir pan. Centro direk-
torius yra žurnalistas, knygų auto-
rius Vid mantas Valiušaitis. Tarybon
įeina MRU prorektorius studijoms
(pirmi ninkas) Giedrius Viliūnas, MRU
Po litikos ir vadybos fakulteto dekanas
dr. Virginijus Valentinavičius, ateiti-
 ninkams pažįstamas South Carolina
universiteto ir VDU profesorius eme-
 ritas Kęstutis Skrupskelis ir VU
TSPMI dėstytojas dr. Laurynas Kas čiū-
nas. Gintė Damušytė į tarybą įei na
kaip šeimos atstovė, centro steigėja.

Vakaro dalyviams buvo įdomu su-
 žinoti, kad centro tyrimai koncent-
ruosis į 1926–1990 m. istorinį laikotar-
pį, padalintą į penkis laikotarpius, su-
sijusius su a. a. Adolfo Damušio gy ve-
nimo tarpsniais. Centras neformuos
infrastruktūros, o labiau užsiims pro-
jektine ir nišine veikla, bus bendrau-
jama su kitomis mokslo įstaigo mis ir
archyvais apibus Atlanto. Bus plėto-
jami tarpukario – nepriklausomos Lie-
tuvos demokratijos, politinės minties
ir valstybingumo raidos tyrimai. Do-
kumentinis bei faktografinis istori-
nis paveldas bus kaupiamas, sistemi-
namas ir skleidžiamas. Jau su sitarta
vykdyti projektus su partneriais, to-
kiais kaip Nacionalinis mu ziejus, Lie-
tuvos centrinis valstybės archyvas,
Lietuvos gyventojų ge nocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, Lietuvių išei-
vijos studijų centras prie Vytauto Di-

džiojo universiteto (VDU prieš dešimt
metų buvo perduotas dr. Adolfo Da-
mušio archyvas). Taip pat jau kalbėtasi
su Lituanis ti kos tyrimo ir studijų cent-
ru Čikagoje. 

Šiuo metu ruošiama knyga Na cio-
 nalinio muziejaus leidžiamoje se ri joje
ir planuojamas jos vertimas į ang lų kal-
bą. Projekto „Gyvoji atmin tis” part ne-
riai yra Mažvydo biblioteka ir Vil-
niaus Gedimino technikos uni versite-
tas. Projekto vykdymo me tu jaunimas
mobiliaisiais telefonais ir specialiu
prietaisu („app”) kalbins savo tėvus ir
senelius apie jų laisvės sampratą. 

„Istorija yra gyvenimo mokytoja”,
– sakė prelegentė. Kuo labiau žmo nės
domėsis Lietuvos istorija, tuo labiau jie
didžiuosis būdami Lietuvos piliečiai.
Tiems, kuriems šie klausimai rūpi,
turi atsakomybę puoselėti kritinį mąs-
tymą ir dalyvauti viešame diskurse.
Centras rems istorinės at minties ins-
titucijas, kurios siekia šių tikslų, tiria
šiuos klausimus ir skleidžia pamatines
žinias apie istorinį kontekstą. 

Gal kai kam iš vakaronės dalyvių
kilo mintis į konkrečią mokslinę veik-
 lą – dalyvauti apklausiant vyresniąją
kartą projekte „Gyvoji atmin tis” –
įtraukti ir šiapus Atlanto gyve nantį
jaunimą. Pvz., moksleivius ar studen-
tus ateitininkus. Grįžusi į Lie tuvą iš
viešnagės JAV Gintė Damušy tė pla-
nuoja susitikti su Ateitininkų federa-
cijos pirmininku Vaidotu Vai čaičiu.

Nebuvo minėtas susitikimo tikslas,
bet gal ši ar panašios mintys kils ir jau-
niesiems ateitininkams.

Vakaronės dalyviai prelegentei už-
davė keletą klausimų, pvz., apie Cent-
ro finansavimą (jau bendraujama su
galimais aukotojais, rašomi projek-
tai, tikimasi susilaukti valstybės pa-
ramos). Buvo kelta slaptų ir ne daug
kam žinomų diplomatinių ar chy vų
svarba tyrimuose, istorinių mokslų
neprestižiškumas šių dienų visuome-
nėje (jie juk negeneruoja eko nomikos).
Artėja Lietu vos nepriklausomybės
šimtmetis, rei kės viešinti ir įdomiai
pristatyti dau gelį istorinių klausimų.
Reikia į kitas kalbas versti prisimini-
mus.

Keliomis mintimis pasidalijo va ka-
ronėje dalyvavęs LR gen. konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas. Jis svei ki no
diplomatinio korpuso kolegės pras-
mingo mokslinio darbo atostogų veik-
lą. Gerai, kad tyrinėjami isto ri niai
klausimai, į kuriuos nepakankamai in-
vestuojama, bet tuo pačiu jis ragino
savo kolegę netrukus grįžti į savo ver-
tybiškai svarbų diplomatinį darbą.

Čikagos sendraugiai prelegentei
padėkojo už pasidalijimą mintimis,
palinkėjo jai ir centrui sėkmės ir Adol-
fo Damušio Demokratijos centro pro-
jektų fondui įteikė simbolinę au ką.
Po pranešimo ir diskusijų buvo pa-
 bendrauta ir pasivaišinta. 

Iki kito susitikimo.

Istorija yra gyvenimo mokytoja
Vakaronėje su ambasadore Ginte Damušyte
buvo gvildenama istorinės atminties tema

Amb. Gintė Damušytė.                                                                 Dainos Čyvienės nuotr..

Vakaro vedėja Ramunė Kubiliūtė



7DRAUGAS 2016 KOVO 5, ŠEŠTADIENIS

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Neįtikėtina, kaip šio unikalaus
meno kūrinio gyvenimas atkartoja
mūsų šalies istoriją, o jo paprastumas
kviečia sustoti ir susitikti neregimą,
bet gailestingą Dievą. Šio paveikslo
grožis ir vertė slypi ne teptuko potė-
piuose, bet jo paties ir žmonių, kurių gy-
venimą pakeitė gailestingumo žinia,
istorijoje.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Lietuvoje, mažytėje šventovėje
Vilniaus senamiesčio viduryje,
kabo paveikslas, kuris keičia

viso pasaulio istoriją, nors apie jo eg-
zistavimą ir atsiradimą iki šiol buvo ži-
noma labai nedaug. Tai Dievo Gailes-
tingumo paveikslas, nutapytas pagal šv.
Faustinos (g. Helena Kowalska) vizijas
prieš daugiau negu 80 metų, jai gyve-
nant Vilniuje.

Vizijų metu Jėzus nuolat prašė šv.
Faustiną, kad būtų nutapytas Jo pa-
veikslas. Šventoji Faustina ir jos nuo-
dėmklausys, pal. tėvas Michał Sopoćko,
pakvietė mažai žinomą dailininką ir
ėmėsi darbo ant drobės pavaizduoti jos
mistinius Gailestingojo Jėzaus regėji-
mus. Paveikslas buvo pirmą kartą vie-
šai išstatytas 1935 m. Neilgai trukus so-
vietai okupavo Lietuvą ir pradėjo per-
sekioti tikinčiuosius. Norint išsaugo-
ti paveikslą jį reikėjo paslėpti, ir todėl
1956 m. jis buvo nuvežtas į Baltarusijos
pasienyje esantį miestelį ir patalpintas
apleistoje bažnytėlėje. Ten jis pasiliko
30 metų iki 1986 m., kai tos parapijos
klebonas su dviejų vienuolių pagalba
įvykdė „neįmanomą misiją” ir surizi-
kavo pargabenti paveikslą iš Baltaru-
sijos atgal į Vilnių. Kad nepatrauktų so-
vietų dėmesio, paveikslą priglaudė tuo
metu restauruojama Šv. Dvasios baž-
nyčia. Tiktai 2005 m. paveikslas paga-
liau rado namus gražioje Vilniaus
šventovėje, kaip ir norėjo šv. Faustina
ir pal. Michał Sopoćko.

Kuo šis paveikslas ypatingas? Kaip
jis susijęs su Lietuvos istorija? Kodėl
beveik visose pasaulio bažnyčiose ir
milijonų tikinčiųjų namuose kabo vie-
nokia ar kitokia šio paveikslo kopija?
Dar prieš popiežiui Pranciškui pa-

skelbiant 2016-uosius Jubiliejiniais
Gailestingumo metais, Vilniaus arki-
vyskupas Gintaras Grušas pradėjo rū-
pintis paveikslo istorijos įamžinimu.
Vilniaus arkivyskupija ir kūrėjų gru-
pė, vadovaujama scenarijaus auto-
riaus, režisieriaus ir prodiuserio Da-
niel diSilva (JAV), susuko dokumenti-
nį filmą apie lig šiol negirdėtą pirmo-
jo Dievo gailestingumo paveikslo isto-
riją.

Dokumentiniame filme liudinin-
kai ir tyrėjai pasakoja paslaptingą jo iš-
likimo istoriją. Apie paveikslą ir dva-
singumo, grožio bei meno santykį taip
pat kalba kardinolas Christoph Schön-
born (Austrija), kardinolas Stanisław
Dziwisz (Lenkija), kardinolas Audrys
Juozas Bačkis (Lietuva), arkivysku-
pas Gintaras Grušas (Lietuva), vys-
kupas Robert Barron (JAV), Jono Pau-
liaus II biografas George Weigel (JAV),
komikas Jim Gaffigan (JAV, „The Jim
Gaffigan Show”), Grammy apdovano-
jimus pelnęs aktorius bei džiazo mu-
zikantas Harry Connick, Jr. ir kiti.

Neseniai išleistas filmas nuo š.
m. vasario 26 d. rodomas visuose Fo-
rum Cinemas kino teatruose Lietuvo-
je. JAV filmas nebus rodomas kino te-
atruose,  jį  bus galima matyti  tik nu-
sipirkus leidimą jį rodyti iš filmo pro-
diuserių, Springtime Productions. 

Šv. Kazimiero parapija Clevelande
pasirūpino gauti tokį leidimą ir rodys
šį dokumentinį filmą tris dienas, prieš
ir po Dievo Gailestingumo sekmadie-
nio: balandžio 1 d., penktadienį,  7 val.
v.; balandžio 2 d., šeštadienį,  7 val. v. ir
balandžio 5 d., antradienį, 5 val. p. p. 

Šv. Kazimiero parapija kviečia vi-
sus švęsti Dievo Gailestingumo šventę

ir šiuos Jubiliejinius Gailestingumo
metus ypatingu būdu ir atvykti stebė-
ti dokumentinį filmą ,,Pirmasis Dievo
Gailestingumo paveikslas”. Įėjimas
nemokamas, priimamos visos gerano-
riškos aukos. Filmas anglų kalba (vie-

Pirmas Dievo gailestingumo paveikslas
Nežinomo šedevro negirdėta istorija (dokumentinis filmas)

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su filmo režisieriumi Daniel diSilva ir filmo kūrėjų grupe prie Dievo Gailestingumo paveikslo.
www.facebook.com/divinemercyfilm/photos_stream - nuotr.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

tomis su subtitrais), maždaug 2 va-
landų trukmės. Daugiau informacijos
sužinosite paskambine tel. 216-481-3157
(Šv. Kazimiero parapijos raštinė) arba
parapijos tinklalapyje: www.saintca-
simirparish.org  Filmo ištrauką galite
pažiūrėti: www.divinemercyfilm.org.

Šaltiniai: 
http://www.vilnensis.lt/paveikslas/
http://www.divinemercy.org/image-of-divi-

ne-mercy/93-the-history-of-the-first-image-of-di-
vine-mercy.html

http://angelorum.lt/su-lietuva-susije-sven-
tieji/sv-faustina-kovalska-1905–1938/
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LIETUvA  IR PASAULIS

Latvija žada paramą dėl Astravo AE 

JAV metams pratęsė sankcijas Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Barack Obama dar metus
galioti pratęsė Rusijai taikomas sank-
cijas. Šių priemonių pirmą kartą buvo
imtasi 2014 metų kovą prijungus prie
Rusijos Krymo pusiasalį. Taikomi ri-
bojimai turi galioti ir po 2016 metų
kovo 6 dienos, nes Rusijos veiksmai ir
toliau kelia nemažą grėsmę naciona-
liniam saugumui ir JAV užsienio po-

litikai, teigiama Baltųjų rūmų inter-
neto svetainėje.

Apribojimai Rusijos ekonomikos
sektoriams, bendrovėms ir atskiriems
asmenims, kuriuos JAV administra-
cija laiko artimais Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui arba galimai pri-
sidėjusiais prie Ukrainoje sukelto
konflikto, galios iki 2017 metų kovo 6
dienos.

Vilnius (BNS) – Latvijos premje-
ras Maris Kučinskis žada remti Lie-
tuvą, sprendžiant šalia Lietuvos, Bal-
tarusijoje statomos Astravo atominės
elektrinės (AE) saugumo klausimą. 

M. Kučinskio teigimu, Latvija iš
Lietuvos nėra gavusi oficialaus pasiū-
lymo riboti Astravo AE pagamintos
elektros patekimą į Baltijos šalis. „Mes
kalbame apie integruotą rinką visoje
Europos Sąjungoje – tai mūsų ben-
dras Europos ir Baltijos šalių reikalas.
Ir Latvija niekada tokio noro nėra pa-
reiškusi, niekada galbūt neišsiskirs iš
Baltijos šalių ar ES pozicijos”, – sakė
Latvijos premjeras.

Lietuvos energetikos ministras Ro-
kas Masiulis pernai gruodį Latvijos, Es-
tijos, Suomijos ir Lenkijos ministrus pa-
ragino riboti elektros patekimą iš šalia
Lietuvos statomų Astravo AE bei Ka-
raliaučiaus Baltijos AE. Estija palaiko
idėją nepirkti elektros iš Astravo AE.
Tačiau Suomija nepalaiko šios idėjos.

Premjeras A. Butkevičius jau
anksčiau paragino Latviją ir Estiją
aktyviau spausti Baltarusiją, kad Ast-
ravo AE atitiktų saugumo standartus.

ES energetikos komisaras Maroš
Šefčovič teigė, kad Astravo AE turės at-
likti streso testus, kurie parodys jos
saugumo lygį. EK atstovas Lietuvos va-
dovams pažadėjo dėti visas pastangas
tęsti derybas su Baltarusija, jog būtų
užtikrinti visi saugumo reikalavimai.

Lietuva ne kartą kritikavo Balta-
rusiją, kad ji neužtikrina projekto,
kuris statomas vos 50 kilometrų nuo
Vilniaus, saugumo. Minskas atmeta
Lietuvos priekaištus, sakydamas, kad
atominėje elektrinėje užtikrins aukš-
čiausius saugumo standartus.

Astravo atominę elektrinę stato
Rusijos branduolinės energetikos kor-
poracija „Rosatom”. Baltarusija teigia,
kad pirmasis Astravo atominės elekt-
rinės blokas gali pradėti veikti 2018 me-
tais.

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
prokurorai kreipėsi į teismą prašy-
dami, kad ukrainietei pilotei Nadeždai
Savčenko būtų skirta 23 metų laisvės
atėmimo bausmė. Jų teigimu, moteris
yra kalta dėl dviejų Rytų Ukrainoje re-
portažą rengusių Rusijos žurnalistų
nužudymo. 

Įkalintos 34-erių lakūnės ryžtas ir
drąsa ją pavertė Ukrainos nacionali-
ne didvyre. Gimtosios šalies gyvento-
jai ją laiko politine kaline. Vakarų ša-
lys, kaip ir daugelis žmogaus teisių
grupių, ne kartą kreipėsi į Maskvą,
prašydamos ją paleisti.

Rusijos pareigūnai tvirtina, kad
N. Savčenko 2014 metų birželį teikė
koordinates apšaudymui iš minos-
vaidžių Rytų Ukrainos Luhansko re-
gione, per kurį žuvo du Rusijos žur-
nalistai. 34-erių moteris atmeta kalti-
nimus ir teigia, kad ją iš Rytų Ukrai-
nos prorusiški separatistai jėga išga-

beno į Rusiją. 
Kadangi teismas vėl atidėjo nuo-

sprendį, N. Savčenko paskelbė nuo
kovo 4 d. nebepriimsianti maisto ir
vandens, kol „gyva arba mirusi” bus
grąžinta į tėvynę. Tokį lakūnės pa-
reiškimą penktadienio rytą „Twit-
ter” paskelbė jos advokatai Nikolajus
Polozovas ir Markas Feiginas.

Vilnius (BNS) – Lietuvos užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
paragino NATO neskubėti grįžti prie
įprastinio dialogo su Rusija, kol Mask-
va nepakeis savo agresyvios politikos.

„NATO privalo užtikrinti, kad dis-
kusijos nepasitarnautų kaip dūmų už-
danga, kuri naudinga agresoriui. Tai
ypač svarbu, kai Rusija bando šanta-
žuoti NATO atnaujinti įšaldytus san-
tykius”, – rašo ministras amerikiečių
laikraštyje „Politico”.

Pasak L. Linkevičiaus, tikra part-
nerystė gali būti atkurta tik jei Mask-
va žengs žingsnius atitraukti karius iš
Ukrainos, liausis vykdyti dideles ka-

rines pratybas be įspėjimų ir karinių
lėktuvų skrydžius išjungus autoatsa-
kiklius virš Baltijos jūros.

„Protinga Vakarų politika Rusijos
atžvilgiu turi būti paremta tuo, ką Ru-
sija daro, o ne ką ji sako. Teroristų grės-
mės ar būtinybė spręsti migracijos
klausimus neturi priversti mūsų už-
merkti akis į Rusijos agresiją ir gra-
sinimus kaimynams”, – teigia minist-
ras.

Šis komentaras paskelbtas, Al-
jansui svarstant sušaukti NATO ir
Rusijos tarybą, kurios veikla buvo
įšaldyta dėl Rusijos veiksmų Ukrai-
noje.

Vilnius (Alkas.lt) – Visame pasau -
lyje garsus JAV žiebtuvėlių gamin-
 tojas „Zippo” sukūrė specialiai Lie -
tuvai skirtą trijų žiebtuvėlių kolek-
ciją. Trispalvės spalvų žiebtuvėliai
papuošti etnografiniais raštais ir

ženklais, kurie mūsų protėvius sau -
godavę nuo pavojų, padėję įveikti
iš bandymus ir lemdavę sėkmę. Šių
kolekcinių žiebtuvėlių išleidžiama vos
900 vienetų.

Lausanne, Šveicarija (Diena.lt)
–Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) prezidentas Thom Bach paskel-
bė, kad šių metų Rio de Janeiro olim-
pinėse žaidynėse dalyvaus pabėgėlių
komanda (ROA).

43 pabėgėliai, pretenduojantys
dalyvauti žaidynėse, varžysis po olim-
pine vėliava. 

,,Pakviesdami pabėgėlius į olim-
pines žaidynes, norime nusiųsti žinią

dėl jų palaikymo visame pasaulyje. Jų
komanda varžysis lygiomis teisėmis
su visomis kitomis”, – sakė IOC pre-
zidentas T. Bach. Sportininkams bus
finansuojamos treniruotės.

Pabėgėlių komandą turėtų suda-
ryti 5–10 sportininkų. Pabėgėlių ko-
manda gyvens sportininkų kaimelyje
su visais dalyviais, o atidarymo iš-
kilmėse žygiuos priešpaskutinė – prieš
šeimininkus brazilus. 

Dar viena komanda olimpiadoje

Respublikonas B. Carson traukiasi iš kovos
Washingtonas (LRT.lt) – Buvęs

neurochirurgas Ben Carson traukia-
si iš kovos dėl respublikonų kandida-
to į JAV prezidento postą. Po vadina-
mojo „superantradienio” balsavimo jis
nusprendė nebedalyvauti jo gimtaja-
me Detroite vyksiančiuose respubli-
konų kandidatų TV debatuose. Nors jis
aiškiai nepasakė apie savo pasitrau-
kimą, tačiau leido suprasti, jog meta
pirštinę. 

Tarp respublikonų stipriausio-

mis pozicijomis gali pasigirti popu-
listas milijardierius Donald Trump,
„superantradienį” laimėjęs septynio-
se valstijose iš vienuolikos. 

B. Carson buvo vienintelis juo-
daodis kandidatas, per pirminius rin-
kimus užėmė  priešpaskutinę arba
paskutinę vietą. Per apklausas pra-
ėjusį rugsėjį-gruodį jis dar buvo ant-
ras po D. Trump. Religingas B. Carson
didelės paramos pirmiausiai galėjo ti-
kėtis iš evangelikų krikščionių.

N. Savčenko – 23 metai kalėjimo?

Žiebtuvėliai su lietuviška simbolika

Rinkimuose galės dalyvauti 23 partijos

Dar anksti patikėti Rusija 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu-
voje registruotos politinės partijos, iki
kovo 1 d. pateikusios Teisingumo mi-
nisterijai savo narių sąrašus, galės da-
lyvauti rudenį vyksiančiuose Seimo
rinkimuose. 

Politinių partijų įstatymas numa-
to, kad visos politinės partijos kiek-
vienais metais iki kovo 1 d. ir iki spa-
lio 1 d. privalo pateikti Teisingumo mi-
nisterijai savo partijos narių sąrašus.

Teisingumo ministerija artimiau-
siu metu informuos Vyriausiąją rin-
kimų komisiją, kurios partijos yra pa-
teikusios savo narių sąrašus. Tokių są-

rašų nepateikusios partijos negalės
dalyvauti rudenį vyksiančiuose Seimo
rinkimuose.

Kovo 1 d. duomenimis, daugiau
kaip 122 tūkst. Lietuvoje gyvenančių as-
menų priklauso politinėms partijoms.
Praėjusių metų spalio 1 d. partijoms
priklausė apie 119 tūkst. asmenų.

Daugiausia asmenų priklauso Lie-
tuvos socialdemokratų partijai (21 446),
Darbo partijai (21 308), Tėvynės są-
jungai-Lietuvos krikščionims demok-
ratams (14 799), partijai „Tvarka ir
tei singumas” (13 039), Lietuvos Res-
publikos liberalų sąjūdžiui (7 674).

Washingtonas (,,Respublika”) –
JAV gynybos departamentas ieško
naujų būdų, kaip padidinti savo duo-
menų apsaugą. Pentagonas paskelbė
ieškosiąs programišių, kad šie išban-
dytų kai kurių jo sistemos dalių sau-
gumo priemones.

Pradžioje programa apsiribos vie-
šai prieinamais Pentagono interneti-
niais puslapiais. Programišiai bus pa-
tikrinti. Jei jiems pavyks sistemoje ras-
 ti saugumo spragų, jie, Pentagono
duomenimis, galės gauti piniginę pre-
miją. 

Praeityje Pentagonas ne kartą
tapo kibernetinių atakų taikiniu pa-

starąjį kartą rugpjūtį, kai spėjamai
rusų įsilaužėliai atakavo elektroni-
nio pašto sistemą.

Gynybos departamentas yra pir-
moji JAV vyriausybinė institucija,
pradėsianti programą „Atlygis už klai-
dą” (Bug-Bounty). Ekonomikos srity-
je šios programos jau plačiai paplitu-
sios. Didžiosios bendrovės, tarkime,
„Facebook”, „Microsoft” ir „Deutsche
Telekom”, jau seniai jas vykdo. Vien
tik „Facebook” nuo 2011 metų prog-
ramišiams, pranešusiems apie sau-
gumo spragas, išmokėjo daugiau kaip
4 mln. JAV dolerių.

Rasi klaidą – gausi premiją  

Kolekciniai „Zippo” žiebtuvėliai. Alkas.lt nuotr.

Rusijos prokurorai ukrainietei N. Savčenko
siūlo skirti 23 metų bausmę. Scanpix nuotr. 



toja dabar gyvena su savo vyru. Po to pristatymai
vyko LR ambasadoje ir Library of  Congress Washing -
tone, ,,Barnes and Noble” knygyne New Yorke, ,,Sie-
los” galerijoje Pasaulio lietuvių centre bei lietuviš-
kose mokyklose Čikagoje. Po to pristatymai tęsėsi
Massachussets, Michigan, Missouri ir Utah  valsti-
jose. Vasario 16 dieną Rūta Šepetys atskrido į Cali-
forniją. Tą istorinę dieną Manhattan Beach knygy-
ne  įvyko įsimintinas knygos pristatymas LA lietu-
vių bendruomenei. Buvo smagu, nes renginyje da-
lyvavo vienas iš LWAC įkūrėjų, filmo ,,Pelenai snie-
ge”, kuris dabar filmuojamas Lietuvoje, režisierius
Marius Mar kevičius. Susirinko per  100 klausytojų,
norintys vos tilpo į knygyną ir visi įdėmiai klausė-
si didžiausio pasaulyje socialinės medijos ir tech-
nologijų žiniaraščio ,,Mashable” redaktoriaus pa-

vaduotojo  Chris Taylor interviu su Rūta Šepetys.
Skaitytojai rašytojai uždavė daug klausimų, išpirko
visas knygas, džiaugėsi Rūtos autografais. Po ofi-
cialaus pristatymo knygyno kiemelyje Jūratė Jake-
liūnienė paruo šė vaišes. Režisierius Marius Marke-
vičius ir  garbės konsulė  Daiva Navarrette pasirū-
pino, kad visi paragautų lietuviškų vaišių: juodos
duonos, rūkytų lašinukų, raugintų agurkų ir net lie-
tuviško ,,Švyturio” alaus. Net oras buvo palankus šiai
knygos šventei, nors kitą dieną lietus pylė kaip iš ki-
biro… Vėliau Chris Taylor šį renginį savo ,,Twitter”
paskyroje apibūdino kaip ,,Phenomenal success”. 

Kelionė po Californiją tęsėsi – vasario 17 dieną
knyga buvo pristatyta Pleasanton mieste, o vasario
18 dieną – Oaklande.  LWAC kartu su San Francis-
co  LB į susitikimą  su rašytoja sukvietė nemažą būrį

lietuvių. Susidomėjimas buvo didžiulis:
knygynas vėl buvo pilnutėlis, visos
knygos išpirktos. Renginį vedė pati ra-
šytoja, o jos knygą pristatė LWAC įkū-
rėja, LR garbės konsulė Santa Barbaroje
bei Centrinėje Califor ni joje Daiva Na-
varrette, kuri  specialiai šiam renginiui
atskrido iš Los An geles. Knygyno savi-
ninkė Margot Farris pažymėjo, kad tai
vienas sėkmingiausių renginių, vyku-
sių šiame knygyne.

Šiuo metu Rūtos knyga yra #2
,,New York  Times” bestselerių sąraše
ir taip pat išrinkta ,,Mashable” (42 mln.
skaitytojų) vasario mėnesio knyga. O
knygos pristatymo kelionė tęsiasi. Su-
sitikimų vietas ir datas galite rasti in-
ternete. Po pristatymų Amerikoje ra-
šytoja savo knygą pristatys  Didžio joje
Britanijoje ir Kana doje (Vancou ver ir
New Brunswick).
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vAKARų KRANTAS

INGA GREBLIKIENĖ

Lithuanian World Arts Council (LWAC) Tarybos narė,
rašytoja Rūta Šepetys toliau garsina Lietuvos vardą.
Neįtikėtinos sėkmės susilaukusi pirmoji rašytojos
knyga ,,Tarp pilkų debesų” tapo bestseleriu, išleista
44 šalyse, Amerikoje knyga yra įtraukta net į 25 vals-
tijų privalomąjį, mokyklai skirtų skaitinių sąrašą.  Pa-
gal šią knygą Lietuvoje jau kuriamas meninis filmas.
Filmo, kurio tarptautinis pavadinimas „Pelenai snie-
ge” („Ashes in the Snow”) scenarijų parašė Sundan-
ce kino festivalio alumnas Ben York Jones. Filmo re-
žisierius – Marius Markevičius, filmo „Kita svajonių ko-
manda” kūrėjas, vienas iš LWAC įkūrėjų. „Tai – pirmas
tokio mastelio lietuviškas filmas po Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo, kurį kuriame su tarptautine
komanda ir kuris, planuojame, bus žiūrimas visame
pasaulyje. R. Šepetys knyga išleista beveik penkias-
dešimtyje šalių ir galimybė perteikti šią istoriją kine
mus įpareigoja atlikti viską geriausiai kiek įmanoma.
Jaučiame atsakomybę: prieš savo šalį ir tuos, kuriems
teko ištverti siaubingus trėmimus”, – teigia filmo
prodiuseris Žilvinas Naujokas.

Vasario 2 dieną skaitytojus ir Rūtos Šepetys kū-
rybos gerbėjus pasiekė džiugi žinia – visuo-
menei buvo pristatyta jau trečioji rašytojos

knyga ,,Druska jūrai” (,,Salt to the sea”). Rašytoja yra
pažymėjusi, kad istorijos ją pačią susiranda.  Inspi-
racija sukurti ,,Druska jūrai” atėjo po pokalbio su gi-
minaite Europoje, kuri papasakojo apie laivo ,,MV
Wilhelm Gustloff ” tragediją ir savo likimo vingius.
Jos giminaitė turėjo plaukti šiuo laivu, bet nesėk-
mingai susiklosčius aplinkybėms, ji į laivą nepateko.
Tada ji labai pergyveno, tačiau dabar dėkoja likimui.
Rusų povandeniniam laivui torpedavus  ,,MV Wil-
helm Gustloff ” 1945 žiemą jis nusken-
do, nusinešdamas 9 434 gyvybes. Tai
buvo didžiausia visų laikų laivo ka-
tastrofa – kažkodėl užmiršta ir pasi-
klydusi istorijos vingiuose. Knygos au-
torė atskleidė, kad surinkti reikalingą
medžiagą ir visa tai paversti romanu jai
prireikė net trejų metų. Ieškodama su
šia tragedija susijusių šaltinių, Rūta tu-
rėjo apkeliauti nemažai šalių, tarp jų ir
Rusiją, Lenkiją, Lietuvą bei Vokietiją.
,,Ir už kiekvienos iš 9 434 paaukotų gy-
vybių buvo 9 434 žmonių gyvenimo is-
torijos”, – viename iš interviu pažymėjo
rašytoja.

Taigi, vasario 2 dieną prasidėjo
knygos ,,Druska jūrai” kelionė į skir-
tingas pasaulio puses. Rašytoja 4 mė-
nesius keliaus po Ameriką kartu su
,,Penguin” leidykla, pristatydama
,,Druska jūrai”. Pirmasis pristatymas
įvyko Nashville, Tennessee, kur rašy-

,,Druska jūrai” (,,Salt to the sea”) keliauja po Ameriką

Daiva Navarrette, Rūta Šepetys ir Marius Markevičius. Marijos Grajauskaitės nuotraukos.

Kalba garbės konsulė Daiva Navarrette. ,,Salt to the sea” knygos pristatymo dalyviai.

Antra iš kairės Daiva Navarrette, ,,Mashable” redaktoriaus pavaduotojas Chris Taylor ir
Rūta Šepetys.
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Fotografija tapo „greitu maistu”, tarsi „Big Mac”
mėsainiu, kurio ingredientai yra įtartini, o intelekti-
nė vertė – nulinė, kaip ir to sumuštinio maistinė ver-
tė. Socialiniai tinklai, tokie kaip „Facebook” ar „Ins-
tagram” padarė meškos paslaugą fotografijai. Ten
gausu nuotraukų. Jei palyginsime fotografiją su va-
liuta, tai jos vertė yra smarkiai devalvuota, beveik be-
vertė. Šiandien, atrodo, regime pabaigą tokios fo-
tografijos, kuri kelia klausimus, o ne tik teikia atsa-
kymus. Bet yra fotografų, kurie gina savosios mūzos
garbę. Vienas tokių – daugeliui čikagiečių pažįstamas
– ar bent jau dažnai įvairiuose renginiuose matomas
– Jonas Kuprys.

Jonas – labai užimtas žmogus. Daug valandų pa-
reikalauja Draugas – kad jo veidas būtų kuo pa-
trauklesnis. Savaitgaliais – lietuviški renginiai:

kur nenueisi, visur matysi fotoaparatais apsišar-
vavusį Joną. Supratau, jog nebus taip lengva prispirti
jį prabilti žodžiu, ne tik vaizdu. Tačiau juk yra pro-
ga (tiksliau – progos), tad niekur nedingsi. Savo ju-
biliejinius metus Jonas pradėjo fotografijos paro-
domis LR generaliniuose konsulatuose Čikagoje
bei New Yorke ir LR ambasadoje Washingtone. Pri-
sipažinsiu – nors Joną tariamai pažįstu nuo paaug-
lystės, šis pokalbis man atskleidė daug naujų spal-
vingų detalių apie šį neeilinį žmogų.

Vaikystėje 
visko gali prisisvajoti

– Prieš pusę šimtmečio amerikiečių vaikai svajojo su-
augę tapti policininkais, gaisrininkais ar astronautais. Ne-
žinau, kaip ten buvo su dipukų atžalynu – gal dauguma
svajojo būti inžinieriais ar gydytojais? Tačiau tu, berods,
turėjai kitokių minčių?

– Norėjau tapti entomologu – tai tas, kuris stu-
dijuoja vabzdžius. Visi Cicero gyvenę vaikai rink-
davo vabalus ir nešdavo juos man.

– Palauk, palauk. Aš girdėjau, kad tu norėjai būti kar-
čiamninku. Įsteigti klubą ir pardavinėti klientams kažko-
kias rožines tabletes…

– Aš taip apsiskel-
biau, norėdamas pa-
erzinti mokytojus. 

Nuo karčiamų iki
pleiskanų

– Jonai, kas tavo
namai? Riverside? Drau-
go redakcija? Visa lietu-
viška Čikaga?

– Iš tikrųjų mano
namai yra Cicero. Esu
ištikimas cicerietis –
kaip ir visi kiti cice-
riečiai. Visada smalsu
ten sugrįžti, nufotog-
rafuoti iš naujo senas,
matytas vietas. Beje,
vienas iš mano gali-
mų projektų – jeigu
suspėsiu – įamžinti
pastatus, kuriuose
kažkada buvo Štan-
genbergienės parduotuvė, Kisieliaus kabinetas,
Dundos karčiama, Budriko karčiama, Tamolūno kar-
čiama, Balučio-Norkaus karčiama, Pečkio karčiama,
JIB laboratorija... Breivė, Jurgis – turbūt atsimeni? 

– Taip, taip. Ir dar kaip. Vaistai nuo pleiskanų. Dar per
Šluto televiziją skelbdavosi. Ar išlikę tie seni pastatai? Pa-
vyzdžiui, Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovė sker-
sai gatvės nuo parapijos jau seniai nugriauta...

– Vienintelis pastatas, kuris tebestovi Cicero, yra
„Liuosybės salė” – „Liberty Hall”. Socialistų pa-
statytas. Kažką jie ten remontuoja. Bet užrašas
„Lithuanian Liberty Hall” išlikęs. Jame buvau tik
sykį, kai Raudonųjų rožių klubas surengė pagerbi-
mą Amerikos lietuviui, visuomenės veikėjui Kaziui
Deveikiui. Pirmame aukšte veikė Mečio ir Pranutės
Skruodžių valgykla.

– Tame pastate buvo ir daržovių parduotuvė. Prisimenu,
nes kaimynystėje gyveno mano seneliai. Močiutė eidavo
pas žydelį daržovių nusipirkti. Su juo susikalbėdavo lie-
tuviškai.

– Ten buvo ne tik žydelis, bet ir žydas. Žydelis dar-
žoves pardavinėjo, o žydas Saul turėjo drabužių par-
duotuvėlę. Jis buvo litvakas iš Lietuvos. Atsimenu,
kaip Saul prabildavo lietuviškai – „Ar norite pirk-
ti pančiakys?” Tėvai savo mokinukams vaikams pas
Saul pirkdavo Šv. Antano mokyklines uniformas.

Visur gerai – Lietuvoje geriausia

– Jei tau būtų suteikta galimybė įsikurti bet kur šio-
je nuostabioje planetoje, kur matytum savo įdealią pastogę?

– (Ilga tyla – Jonas mąsto)... Lietuvoje – Užupy-
je. Antra vertus, nesu tikras, nes ir jis jau šiek tiek
apgadintas.

– Ir kaip ta pastogė atrodytų?
– Būtų vienas didelis kambarys ir vienas ma-

žiukas kambarys. Iš akmens – storos sienos.

Tik fotografas

– Jonai, kas tu – port-
retistas? Fotomenininkas?
Fotožurnalistas?

– Aš esu fotografas.
Aš fotografuoju tai, ką
matau. Portretistas tik
žaidžia su šviesa. Jei
kas manęs paprašytų
įamžinti jo portretą,
nemanau, kad kas nors
labai gero išeitų. Ir tik-
rai joks fotožurnalis-
tas. Fotomeninkas – ką
tai iš viso reiškia? 

– Ir ne fotometrašti-
ninkas?

– Oi, ne. Fotogra-
fuodamas aš niekad ne-
manau, kad dokumen-
tuoju ar kuriu istoriją.
Tiesiog fotografuoju
tai, kas patraukia
mano akį. Kadangi aš

būdavau daugiausia tarp lietuvių, juos ir fotogra-
favau. Būčiau buvęs tarp kitų – būčiau juos fotog-
rafavęs. Dabar gal ir gaila... Jei būčiau iš pradžių už-
sibrėžęs sau tikslą fiksuoti tik išeivių lietuvių gy-
venimą, būčiau daugiau įvykių ir žmonių nufotog-
rafavęs. 

– O kaip su gamta?
– Esu padaręs nemažai nuotraukų be žmonių.

Bet pagaliau – kas tai yra gamta? Miškas? Me-
džiai? Ar varlės? Miesto tušti laukai?

– Ar fotografuoti gamtą nėra pigi turistinė pramoga?
– Ne. Yra žmonių, kurie mėgsta gražius vaizdus

ir bando juos įamžinti. Laukia, kol saulė nusileidžia
ar panašiai.

Literatūros ir biologijos aplinkeliais

– Gal ne visi žino, kad tu esi diplomuotas biologas...
– Nustebinsiu dar daugiau – mano pirmoji pa-

grindinė studijų šaka – „major” – buvo anglų lite-
ratūra. Šias studijas baigiau apie 1978-uosius. Paskui
perėjau į biologiją. Trūko tik dviejų kursų, kad bū-
čiau apgynęs antrą laipsnį iš anglų literatūros.

– Literatūros ir biologijos dvikovą laimėjo biologija?
– Pamąsčiau – tam, kad skaitytum ir rašytum,

nereikia specialių mokslų. Jau tada grįžo į mano gy-
venimą tie jaunystės vabalai. Panorau kažką rim-
tesnio atlikti, tyrinėti, o ne vien tik skaityti. 

– Bet ir biologu netapai...
– Ne, nes patekau į redakciją. Draugui reikėjo pa-

galbos, nes išėjo spaustuvėje dirbęs žmogus, ir nu-
tariau, kad mane vis tik labiau domina fotografija.
Fotografija viską apima. Panašiai kaip rašyba.
Mane sudomino tas amatas. Tvarkiau spaustuvės
reikalus ir tuo pačiu studijavau IIT (Illinois Institute
of  Technology) Institute of  Design. Juk reikėjo
kažkaip užsidirbti mokslapinigių.

– Fotografija tau – amatas?
– Kalbu apie pačią fotografijos techniką. Pa-

vyzdžiui, apšvietimą, filmų ryškinimą, nuotraukų
didinimą.

– Ar prieš tai fotografuodavai?
– O taip – kitaip nebūtų priėmę į „graduate

school”. Reikėjo parodyti savo darbus, pristatyti port-
folio. Aš jau nuo gimnazijos laikų fotografavau. Tu-
rėjau sukaupęs šešerių metų fotografinės medžiagos.
Buvo visko  – ir kadrų iš vietinės lietuvių veiklos,
ir miesto peizažų.

Fiksuoti laiką – įdomu

– Kas paskatino tave pasirinkti fotografo profesiją?
– Paėmęs į rankas fotoaparatą supratau, kad tai

ne žaislas. Tačiau fotografuoti buvo lengva. Be-
rods, 1970 m. Čikagoje vyko Jaunimo kongresas.
Buvo surengta ir fotografijos paroda – apie 70 daly-
vių. Buvau nustebintas to savotiško „laiko fiksavi-
mo”. Paskui keliai suėjo su vienu draugu, kuris Mor-
ton gimnazijoje Cicero studijavo fotografiją. Susi-
domėjau, ką jis ten daro. Dažnai kartu fotografuo-
davome. Aplinkybės taip susiklostė, kad jis turėjo iš-

Iškalbioji
nebylė
Cicero piliečiui fotografui 
Jonui Kupriui – 60

Įėjimo kodas: barzda. Fotografijos parodos LR generaliniame konsulate Čikagoje š. m.
sausį metu (iš k.): Vytas Beleška, Stanley Balzekas, Jr. ir parodos autorius Jonas Kuprys.

Antano Pečkio užeigos lankytojai. 14 g-vė, Cicero, IL, 1978 m.  Viduryje – savininkas Antanas
Pečkys.
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vykti į Europą. Jis man paliko visus savo projektus,
įrengė laboratoriją. Tokiu būdu aš galėjau pradėti. 

– Kokie fotografai tave įkvėpė, turėjo tau įtakos? Urba?
Izokaitis? O gal – Kezys?

– Ko gero Kezys... Juk jis kadaise turėjo apie 20
fotografų būrelį. Taip, jis turėjo įtakos. Kezio paro-
dos buvo įdomios. Ypač mane nustebino jo albumas
„Form and Content”. 

– O iš pasaulinių fotografų?
– Tokie klasikai kaip Robert Frank, Lee Fried-

lander, Romualdas Požerskis, Walker Evans, Vanessa
Winship... Labai daug.

– Pirmos nepriklausomybės laikais Lietuvoje buvo po-

puliarus išsireiškimas – „fotografuoti gali kiekvienas”. Ar
tai – tiesa?

– Taip. Visi gali rašyti. Visi gali tapyti. Tačiau ar
visi turi ištvermės? Ar jie turi meilės tai istorijai, tai
technikai? Juk viskas turi būti gerai padaryta. 

– Pasakei auksinį žodį – meilė. Tačiau dauguma žmo-
nių, drįsčiau sakyti, yra pikti, ir, ko gero, tokie nesugebė-
tų fotografuoti? 

– Turbūt kad ne.

– Kaip apibūdintum savo kūrybą?
– Nežinau... Linksma? Lengva?..

– Bet juk tu visą laiką fotografuodavai demonstruotojus,
maištininkus, revoliucionierius? 

– Tačiau aš turiu daug daugiau visokių kitokių
kadrų. Viską fotografavau. Net gamtovaizdžius ir
miesto peizažus  – išmestus į gatvę čiužinius, žolę
tarp asfalto plyšių. Tačiau dauguma mano darytų
nuotraukų yra iš lietuvių gyvenimo. Nemažai jų, pa-
vyzdžiui, iš Čikagos lietuvių operos spektaklių. Vi-
sos jos – labai įvairios. Aš įvykių nedokumentuoju.
Užfiksuoju tik tai, kas patraukia mano akį. Atskiri
kadrai, kurie pasako žymiai daugiau, nei vien do-
kumentuoja įvykį. Juose – žmonių tarpusavio ben-
dravimas...

– Todėl aš anksčiau ir minėjau tokias sąvokas, kaip fo-
tomenininkas bei fotometraštininkas, nes tavo fotoobjek-
tyvas pagauna žymiai daugiau. Tavo nuotraukos – nebū-
dingos, nesurežisuotos.

– Tenka kartais daryti ir „oficialias” nuotraukas,
kada visi mėgsta išsirikiuoti, tačiau įdomiausios yra
tos, kuriose žmonės ruošiasi fotografuotis arba ku-
riose jie jau „nusifotografavo”. Tas „stumdymosi”
procesas mane labiausiai domina.

Ištikimas savo Mūzai

– Nesusigundei išmainyti fotoaparato į kino kamerą?
– Esu šiek tiek filmavęs – dar kai buvo madinga

„super 8”. Esu nufilmavęs dailininkės Zitos Sodei-
kienės kūrinį „Berlyno siena”, kuris kadaise buvo iš-
statytas Kezio galerijoje miesto centre. Tačiau neį-
manoma daryti visko, nors dabar gaminami apara-
tai leidžia iškart ir fotografuoti, ir filmuoti. Sunku
man būtų persimesti iš vienos srities į kitą.

– Su kokiais fotoaparatais fotografuoji?
– Pradėjau su „Fujica ST 701”, paskui perėjau prie

„Nikon F”. Vėliau buvo kitas „Nikon”. Paskui dar vie-
nas „Nikon”. Sykį investavęs į fotoobjektyvus, esi pri-
verstas naudotis tos firmos fotoaparatais. Būtų per-

nelyg brangu viską iš nau-
jo keisti. Todėl aš ir nau-
doju ,,Nikon” aparatus –
jie patvarūs ir kokybiški.
Tiesa, turiu ir dvi „Lei-
cas”. Turiu ir kelis dides-
nio formato fotoaparatus –
sudėjus senus ir naujus
būtų apie 30.

– Ar jie nesensta?
– Skaitmeniniai sens-

ta kas dveji metai, nors
pastaruoju metu – rečiau.
Anksčiau būdavo – keiti
filmo juostą ir viskas, o da-
bar aparatai nuolat kei-
čiasi. Prieš penkerius me-
tus pagamintas aparatas
neprilygs šiandieniniam.
Dabar aparatai žymiai ge-
resni.

– Jei tektų tenkintis tik vienu fotoobjektyvu?..
– Tai būtų 35 milimetrų, f1.4.

– Ar naudoji blykstę? 
– Retai.

– Kokiai fotografijai teiki pirmenybę – juodai-baltai ar
spalvotai?

– Man labiau patinka juodai-balta, bet kai reikia,
darau ir spalvotas. 

– Ar ,,photoshop” tavo kūrybiniame procese vaidina
kokį nors vaidmenį?

– Taip, be abejo. Kaip anksčiau kirpdavau ar pa-
šviesindavo nuotraukas fotolaboratorijoje, taip dabar
naudoju „photoshop”. Tačiau aš per daug su nuo-
traukomis „nežaidžiu”.

– Labiau mėgsti MAC ar
PC?

– Koks atsakymas
būtų ,,politiškai korek-
tiškas”? (Čia Jonas nu-
sijuokia). PC – tikrai ne.
Namuose turiu aštuonis
MAC. Jie negenda. Dirbu
tik su jais!

– Gal planuoji įsigyti
kokį naują „žaisliuką”? 

– Gal vertėtų – moto-
ciklą? Bet jeigu rimtai,
mano dabartinė užduotis
būtų sutvarkyti savo ar-
chyvą ir išspausdinti
nuotraukas. Ypač skait-
menines, spalvotas nuo-

traukas. Išspausdinti visa tai, ką esu sukaupęs. Tai
rimtas projektas. 

– Ar viską esi sukatalogavęs?
– Iš dalies. Skaitmeninių nuotraukų privalai tu-

rėti bent porą, trejetą egzempliorių. Nes jeigu kietasis
kompiuterio diskas („hard drive”) bus pažeistas, gali
viskas dingti. Deja, ne viskas pas mane yra vienoje
vietoje. Reikės peržiūrėti ir suderinti. Mano nega-
tyvai yra gan gerai sužymėti. Datos. Įvykiai. Vieta.
Beveik viskas datuota. Su skaitmeninėm nuotraukom
yra truputėlį sudėtingiau, nes viename nuotraukų
diske gali būti keli įvykiai, ir lengva susimaišyti. Jei-
gu yra bent metai pažymėti – ir tai gerai, nes tąsyk
gali patikrinti Draugo, Naujienų ar kitų laikraščių
komplektus ir taip suderinti datas.

Nuotrauka – tai ir fotografas, ir žiūrovas

– Nesigaili dėl savo pasirinkimo? Jei galėtum atsukti
laikrodį 35-erius metus atgal ir pakeisti profesiją, pavyz-
džiui tapti biologu, kaip pasielgtum?

– Vis tiek likčiau fotografu. Nesigailiu. Kai tu da-
rai nuotraukas, tu darai kažką unikalaus, ko kitas ne-
padarys. Tai yra Tavo. Mėgstu fotografuoti, mėgstu,
kai yra gera šviesa.

– O kaip apibūdintum savo darbą Drauge? Maketuoti
– juk tai irgi menas, viską gražiai sudėti laikraščio rėmuose...

– Taip. Tačiau man keistai skamba tas žodis „ma-
ketuotojas”. Toks darbas – tiesiog galvosūkio spren-
dimas – suderinti, sugrupuoti. Beveik kaip dėlionę
sudėlioti. Turiu pajautimą – juk tiek metų tą darbą
dirbu. Viskas intuityviai išeina. Per daug negalvo-
ju. Žinau, kad viskas suguls į vietą. Tik reikia tilp-
ti į laiko rėmus. Jeigu turėtum daugiau laiko, gal vis-
kas kitaip atrodytų. Galop niekas Tavęs nemuš, jei-
gu bus vienaip ar kitaip padaryta...

– Jonai, po didesnės pertraukos šiemet nuo pat metų
pradžios pasipylė tavo parodos. Koks jausmas apima ste-
bint, kaip su tavo kūryba susipažįsta žiūrovai?

– Nemanau, kad čia labai pasipylė – gal tik pra-
dėjo varvėti. Panašiai kaip lietus pro Ambasados sto-
gą. Ateity bus didesnių audrų.

Pati paroda – tai darbo galas. Visas planavimas,
galvojimas, atrinkimas vyksta daug anksčiau. Pa-
rodos esmė išryškėja, kai tas darbas yra baigtas. 

Ambasadoje pastebėjau įdomų vaizdą. Viena
jauna moteris, apžiūrėjusi mano nuotraukas, išsi-
traukė savo telefoną  ir  pradėjo jas fotografuoti. Vė-
liau pastebėjau, kad ir kiti perfotografuoja mano dar-
bus. Ir  pagalvojau, kad jie dabar mato tai, ką aš jau
esu matęs.

Kalbėjosi Raimundas Marius Lapas

Jono Kuprio parodos LR generaliniame konsulate Čikagoje, skirtos Sausio 13-osios 25-osioms metinėms pažymėti, vaizdas.

Algimantas Kezys: Kam fotografuoti tai, kas jau įamžinta!

Jono žiogų ,,archyvas”.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIrUrGAI

VIDAUS lIGOS 

benDrA PrAKtIKA 

ODOS lIGŲ SPeCIAlIStAI

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ lIGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSIeS, GerKlĖS lIGOS 

StUbUrO Ir SKAUSMO lIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,Draugo” sudoku nr. 101
atsakymus atsiuntė: 

mečys Šilkaitis,Seminole, FL
Bruno Žemaitis, Akron, OH

Birutė Kasperavičienė, Akron, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DAntŲ GYDYtOjAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Kovo 6 d. PLC, Lemonte, 
Kaziuko mugės metu 

pirksime gintarą.

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie žiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali
dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-
330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu.  Didelė  darbo  patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo.  Gali būti nepilna darbo diena. Galiu
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gali-
mi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930.

n Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio am-
žiaus moterį ir gyventi kartu Pompano Beach,
Floridoje. Tel. 954-876-1153 (nepalikti žinu-
tės) arba 416-399-5005, arba lindasal-
na@rogers.com.

n Vyras  ieško  papildomo parketo insta lia -
vimo darbo. Tel. 773-443-0026.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius

ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siūlyti ir
kitus darbus.  Legalūs dokumentai. 
Tel. 872-214-2203.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

n Moteris ieško darbo prižiūrėti vyresnio am-
žiaus žmones. Nevairuoja, 15 metų darbo
patirtis. Tel. 773-951-2422.

n Moteris ieško savaitgalinio žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja. Tel. 630-759-
0510.

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais, sek-
madieniais.  Legalūs dokumentai, vairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

n Moteris ieško senelių priežiūros darbo. 15
metų patirtis, buitinė anglų kalba, paskutinius
6 metus dirbo lietuvių šeimoje. Tel. 773-366-
4868, Dana.

n Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo arba nak-
timis. Tel. 708-955-3690.

Remkime Draugo fondą • www.draugofondas.org
4545 w 63 ST, Chicago, IL 60629773-585-9500
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KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004) – žymus išei vijos rašytojas, dramaturgas,
literatūros kritikas, humanitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė” ir dra-
mos ,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune išleido knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”. Knygos autorė –
Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą. Knyga gausiai iliust-
ruo ta nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastaty-
mų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje
saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išei vijos rašytoją. 

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jau-
nų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių
asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis
lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun timo
išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Ade-
lės Dirsytės fondą. 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 

arba el. paštu: administracija@draugas.org www.draugas.org/mirties

A † A
KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ

Mirė 2016 m. vasario 27 d.
Nuliūdę liko: mamytė Elena Baltrušaitienė Lietuvoje; dukterys

Vėjūnė ir Aura,  anūkės Arija ir Marina;  brolis Putinas Bal tru-
šaitis Amerikoje; pusseserės Regina Gaškienė Lietuvoje, Regina
Dapkus, Natalija Vaznelis ir Laima Stepaitis, pusbrolis Rimis
Smalenskas, draugai ir bičiuliai.

Nuliūdusi šeima

A † A
HENRIKAS ARVYDAS

PADLECKAS

Mirė 2016 m. kovo 2 d.
Gimė 1955 m. sausio 23 d., Chicago, IL.
Gyveno Oak Park, IL.
Nuliūdę liko: mama Regina Sadauskaitė-Padleckienė; brolis

Andrius; sūnėnai Nicholas, U.S. Navy karininkas, ir Benjamin;
teta Stasė Žemaitienė su vy ru Juozu; daug pusseserių ir pus-
brolių su šeimomis.

A. a. Henrikas Arvydas buvo sūnus a. a. Henriko.
Atsisveikinimas įvyks penktadienį, kovo 11 d. 9 val. ryto Pal.

Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv.
Mi šios. Po šv. Mišių velionis  bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįs-
tamus pasimelsti už velionio sielą.

Vietoj gėlių prašom aukoti labdaros organizacijai „Vaiko
Vartai į mokslą” .

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
STEFANIA RADVILIENĖ

KALENDRAITĖ
Amžinybėn iškeliavo 2016 m. kovo

3 d., Čikagoje, Beverly apy linkėje, su-
laukusi 94 metų.

Gimė Lietuvoje, Gum belių km.,
Biržų rajone.

Ilgai gyveno Čikagos Marquette
Parke, vėliau Surfside, Flori doje.

Buvo labai aktyvi Miami lietuvių
klubo narė. Daug svečių šiltai priėmė
savo namuose Surfside. „Jaunimas”
prisimins smagiai praleistas dienas Radvilienės Marquette Par-
ko „little red house”.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Mackevičienė su vyru Antanu,
anū kas Antanas Mackevičius su žmona Kathy ir proanūkai An-
tanas, Nykolas ir Viktoras; anūkė Diana Sorfleet su vyru Bob ir pro -
anūkai Kasper, Cooper ir Spencer; anūkė Natalia Mackevičius ir
proanūkis Aleks; anūkė Andrea Marks ir proanūkė Erika; anūkė
Melisa Mackevičiūtė-Leonard ir jos vyras Bryan bei kiti giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.

Stefa buvo žmona a. a. Kaspero Radvilos, sesuo a. a. Vandos Ka-
 lendraitės Tauberga, a. a. Joanos Kalendraitės Korsakienės, a. a.
Povilo Kalendros, a. a. Broniaus Kalendros.

Lankymas vyks kovo 13 d., sekmadienį nuo 3 val. p. p. iki 9 val.
v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Le mont,
IL. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Stefą bus aukojamos  kovo 14
d., pirmadienį 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127
St., Lemont. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero ka-
 pi nėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Žiburėlio” Montessori mokyklė-
lei Lemonte.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, brangioji Ma, mamyte, mo-
čiute.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
DANUTĖ JAKOVICKAS

Mirė 2016 m. kovo 3 d., sulaukusi 85 metų.
Gyveno Palos Hills, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Vaclovas, duktė Rūta bei kiti giminės.
A. a. Danutė bus pašarvota pirmadienį, kovo 7 d., 10 val.

ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota
Šv. Ka zimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Inž. JONAS A. KRUTULIS

Mirė 2016 m. vasario 21 d.
Gimė 1924 m. gegužės 12 d. Vilniuje, Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Joana Kaukoriūtė; duktė Rima Krutuly-

tė su Heidi Nordbrock; sūnus Povilas su žmona Loreta; anūkai Mi-
 chael, David ir Teddy; svainė Germa Krutulienė su šeima; dukte-
rėčia Živilė Krutulytė su vyru Aleksu ir kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Lietuvos Filatelistų sąjungai.
Atsisveikinimas šeštadienį, kovo 12 d. 11:30 val. ryto Pal. Jur-

 gio Matulaičio misijoje, kurioje 12:30 val. popiet bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mylimai dukrai

A † A
KARILEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ELENĄ BALTRU -
ŠAI TIENĘ.

Vilnietės bičiulės Gražina Mareckaitė,
Dana Palionytė, Jūratė Vyliūtė

A † A
ROMAS SAKADOLSKIS

Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas
69-uosius metus.

Gimė Fuldoje, Vokietijoje.
Gyveno Vilniuje.
Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai.
Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Ben-

 druomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruo me nės,
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, Santaros-Šviesos, Li tua -
nistikos seminarų. A.P.P.L.E. ir kt. veikloje.

Ilgametis Čikagos „Margučio” radijo laidų bendradarbis, nuo
1969 metų bendravo su ,,Amerikos balso” redakcija Washingtone,
o nuo 1973 m. dirbo įvairiose ,,Amerikos balso” redakcijose ir sky -
riuo se, ilgainiui tapo ,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus vedėju.

2004 m. persikėlęs į Vilnių, dėstė žurnalistiką Vilniaus bei Vy-
 tauto Didžiojo universitetuose. Lietuvoje taip pat reiškėsi visuo -
meninėje veikloje, puoselėdamas medijų raštingumo, pilietišku-
mo ir skaidrios žiniasklaidos idėjas.

A. a. Romo Sakadolskio atminimui per JAV Lietuvių Fondą
steigiamas „Romo Sakadolskio atminimo fondas” tiriantiems žur-
 nalistiką bei medijų raštingumą Lietuvoje.

Prašome vietoje gėlių aukoti šiam fondui arba bendram JAV
Lietuvių Fondui (http.//www.lithuanianfoundation.org/memor-
ial-contributions/).

Laidotuvės vyks šeštadienį, kovo 19 d. Velionio kremuoti pa -
lai kai bus pašarvoti nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Pra -
sidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke (2745 W. 44th Street), Čika goje.
Atsisveikinimas prasidės 10 val. r., o 10:30 val. r. bus aukojamos
šv. Mišios Po to a. a. Romas bus palaidotas Šv. Kazimiero ka pinėse. 

Kviečiame visus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410;
www.palosgaidasfh.com

A † A
IEVA AŠMONTAITĖ

KASNIŪNIENĖ
Mirė 2016 m. kovo 3 d.
Gimė 1920 m. kovo 30 d. Rusinų kai -

me, Endriejavo seniūnijoje (dabartinė
Klaipėdos rajono savivaldybė).

Pastaruosius 42 metus gyveno Be-
verly Shores, IN.

Velionė dirbo gailestingąja sesele ir
priklausė ateitininkams.

Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, Jr. su
žmona Julyte (Pleiryte), jų dukra Nina
bei sūnus Vytautas III su žmona Tracy
ir proanūkė Aven; sūnus Marius su
žmona Rasa (Narutyte) bei jų vaikai Ju -
lius, Algis ir Vija; kiti giminės ir artimieji.

Atsisveikinimas su velione vyks kovo 7 d., pirmadienį, nuo 10
val. r. Šv. Onos (St. Ann of  the Dunes Church) bažnyčioje (433 Golf
Wood Rd., Beverly Shores, IN 46301). Šv. Mišios už velionę bus auko-
jamos 11 val. r. A. a. Ieva bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse Či-
kagoje, šalia savo vyro a. a. Vytauto Kasniūno (1914–2009).

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Skaudžią netekties valandą dėl mamos

A † A
IEVOS KASNIŪNIENĖS

mirties, nuoširdžiai užjaučiame LF valdybos pirmi -
ninką MARIŲ KASNIŪNĄ, jo šeimą, brolį VY TAU -
TĄ KASNIŪNĄ su šeima ir visus gimines bei arti -
muosius.

Mamos netekties skausmą tesumažina šviesus
Jos prisiminimas ir nuoširdi mūsų užuojauta.

Lietuvių Fondo taryba, valdyba
ir administracija
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Maria Macevičius, „Draugo” garbės prenumeratorė,
gyvenanti Wildomar, CA, dar metams  pratęsė laikraščio

garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad
skaitote mūsų laikraštį.  

Vija Gedgaudas, gyvenanti Newhall, CA, tapo
„Draugo” garbės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas”

lankys dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame, kad
skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės

prenumeratore.

Irena  A.  Raulinaitis, gyvenanti Glendale, CA,
tapo „Draugo” garbės prenumeratore. Šią skaity-

toją „Draugas” lankys dar vienerius me tus. Nuošir-
džiai dėkojame, kad skai tote mūsų laikraštį ir sveiki-

name tapus garbės prenumeratore.

Aldona L. Baltch-Gravrogkas, MD, gyvenanti Menands, NY, tapo „Draugo” gar-
bės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėko-
jame, kad skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Janina Levanas, gyvenanti Chicago, IL, tapo „Draugo” garbės prenumeratore. Šią
skaitytoją „Drau  gas” lankys dar vienerius me tus. Nuoširdžiai dėkojame, kad skai tote mūsų
laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 9 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite britų televizijos ,,BBC World News”
filmą apie LR prezidentę Dalią Grybauskai-
tę – ,,Her Story: Dalia Grybauskaitė”. 

�  Kovo 12 dieną, šeštadienį, 3 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ga-
vėnios rekolekcijas ves kun. Kęstutis Dvarec -
kas iš Lietuvos. Kviečiame dalyvauti.

� Kovo 13 d., sekmadienį, 7 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL bus pristatytas filmas „Pirmasis Die-
vo Gailestingumo paveikslas. Nežinomo še-
devro negirdėta istorija” (2016).  Režisierius
– Daniel diSilva. Dalyvaus Vilniaus arkivys-
kupas Gintaras Grušas.

� Kovo 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks rašy-
tojos Eglės Juodvalkės autobiografinio romano
,,Sugar Mountain” pristatymas ir susitikimas

su pačia autore. Adresas: 6500 Sauth Pu-
laski Road, Chicago, IL, 60629.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Kviečiame dalyvau-
ti.

� Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos
paraiškos projektų paramai gauti. Fondas pa-
ramą skiria projektams, padedantiems iš-
laikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas, giliau
pažinti savąją kultūrą, jos reiškinių įvairovę,
skatinantiems etninės kultūros paveldo iš-
saugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą,
ugdantiems brandžios tautinės savimonės as-
menybę.Lietuvių Fondas remia šias sritis:
švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos ben-
druomenes, jaunimą. Elektroninę paraišką ra-
site LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org
(LT/skiltyje ,,Parama”). Atkreipiame paraiš-
kų teikėjų dėmesį, kad šiemet paraiškos pri-
imamos iki balandžio 1 d.

Popiežius Pranciškus 
paskelbė 2016 metus Jubiliejiniais Gailestingumo metais

Šia proga Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
kovo 12–13 dienomis lankysis 

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. 

Kviečiame apsilankyti šiuose renginiuose:

Kovo 12 d., šeštadienį, 5 val. p. p. kviečiame visus į filmo, pasakojančio pasaulį
pakeitusio paveikslo istoriją – „Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Ne-
žinomo šedevro negirdėta istorija” (2016) peržiūrą. Filmo premjera vyks parapijos
salėje. Susitikime dalyvaus svečias arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kovo 13 d., sekmadienį, 11 val. r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv.
Mišias atnašaus arkivyskupas G. Grušas. Mišių metu bus pašventinta naujai įmon-

tuota šv. Brunono mozaika. Šv. Brunonas
Bonifacas Kverfurtietis (Bruno, Querfur-
tensis, Bonifacus, Bruno von Qurfurt) –
kankinys už tikėjimą (gimė apie 974 – mirė
1009). Antrasis Vilniaus arkivyskupijos
globėjas, vienuolis benediktinas, impe-
ratoriaus kapelionas, misijų arkivysku-
pas, Šv. Romos imperatorių Otono III bei
Henriko II politikos vykdytojas, Katalikų
Bažnyčios šventasis. Šv. Brunono mozai-
ką sukūrė dail. Ada Sutkuvienė. Dr. Linas
ir Rima Sidriai padovanojo mozaiką  baž-
nyčiai.

Kovo 13 d. po šv. Mišių Šv. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje rengiami iš-
kilmingi pietūs. Juose dalyvaus garbingas

svečias arkivyskupas G. Grušas. Kviečiame iš anksto užsisakyti vietas ir nusipirkti
bilietus. Skambinkite į parapijos raštinę tel. 773-776-4600 (Audra).

Bilietus taip galite įsigyti parapijos raštinėje darbo dienomis 

(nuo 9 val. r. iki 4 val. p. p.)

arba sekmadienį po Mišių bažnyčioje. Kaina  – 25 dol.

Sveikiname!
Nuoširdžiai sveikiname Jus su istorine Lietu-
vos švente – Kovo 11-ąja, kuri mūsų šaliai atvė-
rė duris į viltingesnį, prasmingesnį ir demokratišką
gyvenimą. Prisimindami garbingą mūsų šalies is-
toriją puoselėkime ir ginkime mūsų laisvę, prisidė-
dami prie jos klestėjimo tikėjimu ir prasmingais dar-
bais. Geranoriškumo, santarvės ir tvirto pasiryžimo stiprinant pagarbos bei
pasididžiavimo vertą mūsų valstybę – Lietuvą.

Gražios ir prasmingos
šventės!

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba, 
valdyba ir darbuotojai

2015 m. gruodžio 25 d. – šv. Kalėdų rytą –
Justei ir Romui Kudirkoms, Berkeley, CA

gimė sūnus Arvydas Emanuelis.

Anūkėliu džiaugiasi seneliai Giedrė ir Gediminas Kisieliai iš Toronto ir Aldona
Kudirkienė (Arvydas Kudirka – a.a.) iš La Crescenta, CA, bei kiti šeimos nariai: Justės
sesutė Laura su vyru Edvardu ir dukryte Eva; sesutė Rasa su sužadėtiniu Aleksu iš
Toronto; Romo brolis Andrius su žmona Julyte ir vaikais Ilona ir Luku iš Čikagos; bro-
lis Paulius su žmona Viktorija ir vaikais Kaija, Laila ir Aleksu iš Solana Beach, CA;
Romo sesuo Audra iš Tujunga, CA.

Visi giminės ir draugai linki mažam Arvydukui daug laimės.


